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คาํปรารภ

หนังสือ ธรรมนูญชีวิต น้ี เม่ือแรกเรียบเรียงขึ้นและพิมพ
คร้ังแรก ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ มีช่ือวา คูมือดําเนินชีวิต ผูเรียบเรียงได
แกไขปรับปรุงเนื้อหาและเปลี่ยนเปนช่ือปจจุบัน เม่ือพิมพคร้ังที่ ๔
ในเดือนมกราคม ๒๕๒๒ ตอมาในเดือนเมษายน ๒๕๒๓ ไดแกไข
ปรับปรุงใหอานงายจํางายย่ิงขึ้น และนับแตน้ันไดมีการพิมพซ้ํา
เร่ือยมาจนใน พ.ศ. ๒๕๓๓ นับไดเกินกวา ๑๐๐ คร้ัง แตตอจาก
น้ันไมนานก็เลิกติดตามสถิติการพิมพ เพราะเปนการยากที่จะนับ
คร้ังไดครบถวน

ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ อาจารยบรูส อีแวนส (Bruce Evans)
แหงมูลนิธิพุทธธรรมไดแปล ธรรมนูญชีวิต เปนภาษาอังกฤษ
และหลังจากไดตรวจสอบคําแปลแลว ก็ไดตีพิมพทั้งฉบับแปล
ภาษาอังกฤษ และฉบับสองพากย เปนครั้งแรก ในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๓๙

สาํหรบัการพมิพคร้ังใหมในป ๒๕๔๐ น้ี ธรรมนญูชีวติ ไดมี
ความเปลีย่นแปลงที่สําคัญ ๒ ประการ คือ การปรับปรุงและเพิ่ม
เติมเน้ือหาในพากยภาษาไทย พรอมทั้งตรวจชําระคําแปลภาษา
อังกฤษทั้งสวนเดิมและสวนที่เพ่ิมเขามาใหม ประการหนึ่ง และ
การนําเอาเร่ือง มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ มาพิมพเพ่ิมเขาเปน
สวนนําหนา อีกประการหนึ่ง โดยมีเหตุปรารภดังนี้
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(ก) ลุถึงป ๒๕๔๐ น้ี อาจารยบรูส อีแวนส เห็นวาธรรมนูญ
ชีวิตฉบับแปลที่ทําไวเดิม เปนการแปลแบบจับความ เม่ือมีการ
พิมพทั้งพากยภาษาไทยและพากยภาษาอังกฤษรวมเปนเลมเดียว
กัน ควรจะใหคําแปลน้ันตรงกับภาษาไทยอยางแมนยําและ
สมบูรณมากขึ้น จึงชําระคําแปลใหม ตลอดเลม

ระหวางรอการสอบทานคําแปลกอนจัดพิมพ ผูเรียบเรียง
เห็นเปนโอกาสอันควรที่จะเพ่ิมเน้ือหาบางอยางที่คิดไว เพ่ือให
หนังสือใกลความสมบูรณมากที่สุด จึงไดเพ่ิมหลักธรรมสําคัญ
เร่ืองบุพนิมิตแหงการเกิดขึ้นของมรรคเขามา และจัดเปนบทแรก
ของหนังสือ ใหช่ือวา “คนผูเปนสัตวประเสริฐ” กับทั้งไดเปลี่ยน
ช่ือ บทนํา ใหม จาก “คนเต็มคน” เปน  “คนกับความเปนคน”
นอกจากนี้ ใน หมวดสอง (คนกับชีวิต) ไดยายบทที่ ๘ (คนไมหลง
โลก) ไปเปนบทสุดทายของหมวด (บทที่ ๑๒) พรอมน้ันก็ไดแทรก
เสริมเพ่ิมความปรับสํานวนในที่อ่ืนๆ อีกหลายแหง เพ่ือใหหนังสือ
ไดความครบถวนทางธรรม และสําเร็จประโยชนแกผูอานมากขึ้น

(ข) หลงัจากทีง่านปรบัปรุงธรรมนญูชีวติเสร็จเรยีบรอยแลว
ระหวางรอการพิมพ มีเหตุประจวบใหผูเรียบเรียงจัดทําหนังสือ
เสร็จอีกเลมหนึ่ง เปนหนังสือขนาดเล็ก ช่ือวา มาตรฐานชีวิตของ
ชาวพุทธ

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธน้ัน เดิมเปนบทสรุป จัดไวเปน
ภาคผนวกของหนังสือที่มีช่ืออยางเดียวกันนั้น ซึ่งเกิดจาก
ธรรมกถาและคําอวยพรในพิธีลาสิกขาของผูบรรพชาอุปสมบท
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ตามประเพณีบวชเรียน และมีผูศรัทธาขอพิมพเปนธรรมทานใน
วันขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๓๗

ตอมา เม่ืออธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอ
อนุญาตพิมพบทสรุปน้ันแจกเปนธรรมทานในวันขึ้นปใหม ๑
มกราคม ๒๕๔๑ ผูเรียบเรียงไดปรับปรุงใหกะทัดรัดอานงายและ
สมบูรณย่ิงขึ้น โดยปรับขอความและสํานวนตามหนังสือธรรมนูญ
ชีวิต ที่เพ่ิงแกไขปรับปรุงใหมเสร็จเรียบรอย และไดขอให
อาจารยบรูส อีแวนส แปลเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหเขาชุดกันกับ
หนังสือ ธรรมนูญชีวิต ที่มีทั้งพากยภาษาไทย และพากยแปล
ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธน้ี เกิดจากความดําริที่จะย้ํา
เนนถึงความสําคัญของการที่ชาวพุทธควรจะมีขอปฏิบัติที่ยึดถือ
ปฏิบัติกันอยางจริงจัง โดยรื้อฟนขอปฏิบัติที่พระพุทธเจาตรัส
แสดงไวในสิงคาลกสูตร (ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖) ขึ้นมาสงเสริมใหเปนกฎ
เกณฑสําหรับชาวพุทธ ที่จะยึดถือปฏิบัติกันอยางเปนมาตรฐานทั่ว
ไป ในการที่จะดําเนินชีวิตและรวมสรางสรรคสังคมใหดีงามมี
ความสุขความเจริญ อันจะเปนการสอดคลองกับมติด้ังเดิมที่
อรรถกถากลาววา สิงคาลกสูตรนั้นเปน “คิหิวินัย” คือ วินัยของ
คฤหัสถ หรือแบบแผนการดําเนินชีวิตของผูครองเรือน (ที.อ.๓/๑๓๔,

๑๕๑) คูกันกับ “ภิกขุวินัย” คือ วินัยของพระภิกษุสงฆ
เน้ือหาทั้งหมดของ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ น้ี มีรวม

อยูแลวในหนังสือ ธรรมนูญชีวิต ถือไดวา มาตรฐานชีวิตของชาว
พุทธ เปนเกณฑอยางตํ่าสําหรับการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ สวน
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ธรรมนูญชีวิต เปนประมวลหลักธรรมทั่วไปเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี
งาม ซึ่งอาจถือเปนสวนขยายของ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ ผู
ปฏิบัติอาจใช มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ เปนเกณฑตรวจสอบ
เบื้องตนสําหรับการดําเนินชีวิตของตน แลวกาวสูคุณสมบัติและ
ขอปฏิบัติในธรรมนูญชีวิต เพ่ือดําเนินชีวิตใหดีงาม มีความสําเร็จ
และเปนประโยชนย่ิงขึ้น จนถึงความสมบูรณ

ในดานการแปล อาจารยบรูส อีแวนส ไดต้ังใจทํางานนี้
ดวยฉันทะ วิริยะ และอาศัยความชํานาญในการแปล งานจึง
สําเร็จดวยดี นอกจากนั้น ในระหวางตรวจชําระและสอบทานคํา
แปล ก็ยังไดปรับปรุงขัดเกลาถอยคําขอความและสํานวนไป
เร่ือยๆ ดวยฉันทเจตนาที่จะใหธรรมนูญชีวิตฉบับแปลเปนภาษา
อังกฤษนี้มีความถูกตอง แมนยํา นาอานมากที่สุด จึงขออนุโมทนา
อาจารยบรูส อีแวนส ไวในที่น้ีเปนอยางยิ่ง

อน่ึง ระหวางนี้ ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผูเรียบเรียงมีงานตางๆ
ค่ังคางมาก และอาพาธบอยๆ ดร.สมศีล ฌานวังศะ รอง-
ศาสตราจารย แหงสถาบันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย
ความเอ้ือเฟอประสานงานของสาํนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ และโดยอนุมัติของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีนํ้าใจ
มาชวยใหกําลังรวมมือสนับสนุน ผอนเบาภาระในการทํางานทาง
วิชาการ ขอเสนอแนะตางๆและการรวมพิจารณา ของ ดร.สมศีล
ฌานวังศะ ไดอํานวยประโยชนแกงานนี้อยางมาก ขออนุโมทนา
ความมีนํ้าใจเกื้อหนุนของ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไว ณ ที่น้ีดวย
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สวนในการจดัเตรยีมตนแบบเพ่ือการตพิีมพ โดยเฉพาะฉบบั
สองพากยไทย-อังกฤษ ไดอาศัยพระครูปลัดปฎกวัฒน (อินศร
จินฺตาปฺโ) ชวยดําเนินการจนเสร็จเรียบรอย จึงขออนุโมทนา
พระครูปลัดปฎกวัฒน เปนอยางมาก

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐
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บทนาํ∗

เม่ือพูดถึงเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวัน
ศาสนาทั้งหลายมีแนวปฏิบัติแตกตางกันเปน ๒ แบบ กลาวคือ
แบบหนึ่ง ไมใสใจเรื่องอยางนั้นเลยโดยสิ้นเชิง มุงเนนเฉพาะแต
การบรรลุจุดหมายที่สูงสง คือการเขารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระผู
เปนเจา หรือเขาถึงปรมัตถสัจจะ สวนอีกแบบหนึ่งก็สั่งสอนขอ
ปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนั้นเสียอยางละเอียดพิสดาร โดย
กําหนดแกเราวาจะตองคิดหมายใครทําอะไรๆ แคไหนอยางไร จะ
ตองกินอาหารอะไร จะตองสวมใสเสื้อผาแบบไหน ศาสนาสอง
แบบน้ีนาจะเปนสุดโตง ๒ ดาน

พระพุทธศาสนาเปนคําสอนสายกลางหรือสอนความพอดี 
ในเรื่องนี้ก็เชนเดียวกับเร่ืองอ่ืนๆ คําสอนในพระพุทธศาสนา
ดําเนินสายกลาง ระหวางการเพิกเฉยไมใสใจเสียเลยตอเร่ืองที่จะ
ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน กับการตราบทบัญญัติเปนกฎขอ
บังคับที่เครงตึงตายตัว พระพุทธศาสนาสอนแนวทางความ
ประพฤติตามหลักสัจธรรมที่เปนอกาลิโก วาดวยประโยชนสุขที่พึง
ได อันเกิดจากการอยูรวมสัมพันธกันโดยใชปญญาดวยเมตตา
กรุณา และพรอมกันนั้นก็มุงใหบรรลุถึงอิสรภาพทางจิตปญญาที่
                                                          
∗ บทนําน้ี Mr.Bruce Evans ไดเขียนข้ึนสําหรับ ธรรมนูญชีวิต ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ ใน
ท่ีน้ี เม่ือนําท้ังสองพากยมาพิมพไวคูกัน จึงแปลไวเพ่ือใหท้ังสองพากยเทากันครบถวน
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เปนจุดหมายสูงสุด ถึงขั้นที่ทําใหอยูในโลกไดโดยไมติดโลกหรืออยู
เหนือโลก

เน้ือหาในหนังสือน้ี ไดรวบรวมจากพระไตรปฎกและอรรถ-
กถาทั้งหลาย ซึ่งเปนคัมภีรของพระพุทธศาสนา (ยุคแรก) สาย
เถรวาท ที่ทุกวันนี้ยังใชเปนหลักในการดําเนินชีวิต และถือปฏิบัติ
กันอยู ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต คําสอนนี้มีอายุเกินกวา ๒๕๐๐ ป แลว แตมิไดครํ่าคราลาสมัย
แตประการใด ในสังคมปจจุบันยุคถือหลักความเสมอภาค ที่แบบ
แผนความประพฤติตางๆ ตามที่ถือสืบๆ กันมาแตเดิม ไดถูกลม
ลางลงไป หรือถูกต้ังขอสงสัยไปหมด และทั้งๆ ที่มีแนวคิดภูมิ
ปญญาชนิดที่วา “รูแจงเจนจบ” แพรสะพัดไป แตชีวิตของผูคน
กลับสับสนวุนวายยิ่งกวายุคสมัยใดๆ ในสภาพเชนนี้ คําสอนของ
พระพุทธศาสนาที่ยอนยุคสมัยมีมาแตคร้ังที่อะไรๆ ยังเปนไปตาม
ธรรมดาสามัญกวาน้ีอยางมากมายนั้น จะเปนเสมือนกระแส
อากาศสดชืน่บรสิทุธิท์ีผ่านเขามาในหองทีมี่ผูคนแออดั บางทอีาจจะ
ถงึเวลาแลวทีเ่ราจะหวนกลบัไปหาคณุคาทีว่าเกาๆ แตคงทนดกีวา

เม่ือการดําเนินชีวิตและกิจการตางๆ ยึดหลักความเอื้อ
อาทรเห็นอกเห็นใจกัน มากกวาจะมุงหาผลประโยชนใหแกตน ก็
จะเห็นผลปรากฏวาชีวิตและกิจการเหลาน้ันมิใชจะเลวรายอยางที่
เราเคยคิด และที่แทแลวมันจะชวยใหชีวิตของเราโปรงโลงเบา
สบายขึ้นดวย ลองนําแนวคิดของคนสมัยน้ีจํานวนมากที่มอง
สังคมเปนสนามชิงผลประโยชนที่ขัดแยงกันระหวางนายจางกับ



(๘)

ลูกจาง กับคําสอนงายๆ วาดวย “การปฏิบัติตอกันระหวางนาย
จางกับลูกจาง” หนา ๘๘ มาเทียบกันดูซิวาเปนอยางไร

คนปจจุบันจํานวนมากมองชีวิตทุกวงการเปนการตอสู
ระหวางผลประโยชนที่ขัดกัน เกิดเปนฝายนายจางกับลูกจาง รัฐ
บาลกับราษฎร คนมีกับคนจน และแมแตหญิงกับชาย หรือลูกกับ
พอแม เม่ือคนถือเอาทรัพยและอํานาจเปนจุดหมายของชีวิต
สังคมก็กลายเปนสนามตอสูระหวางผลประโยชนสวนตัวที่ขัดกัน 
เราก็เลยตองเที่ยวหาจริยธรรมสําหรับมาปกปองผลประโยชน
เหลาน้ัน น่ีคือ “จริยธรรมเชิงลบ” กลาวคือ สังคมยึดหลักผล
ประโยชนแบบเห็นแกตัว โดยถือ “สิทธิของแตละคนที่จะแสวงหา
ความสุข” แลวเราก็เลยตองหาจริยธรรมดังเชน “สิทธิมนุษยชน”
มาคอยกีดกั้นกันและกันไว ไมใหคนมาเชือดคอหอยกัน ในระหวาง
ที่กําลังวิ่งหาความสุขน้ัน

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปน “จริยธรรมเชิงบวก”
ประโยชนสุขคือจุดหมาย หาใชทรัพยและอํานาจไม พระพุทธ
ศาสนาถือวา สังคมเปนสื่อกลาง ที่ชวยใหทุกคนมีโอกาสอันเทา
เทียมกันที่จะพัฒนาตนเอง และเขาถึงประโยชนสุขไดมากที่สุด
และนําเอาจริยธรรมมาใชเพ่ือเกื้อหนุนจุดหมายที่กลาวน้ี

คําสอนที่แสดงไวในหนังสือน้ี ยึดถือตามหลักธรรมที่เปน
ความจริงอันไมจํากัดกาล กลาวคือ กรุณา เมตตา สามัคคี
สังคหะ และปญญา คนสมัยใหมที่มองธรรมชาติคนวาเห็นแกตัว
อาจจะรูสึกวาคําสอนเหลาน้ีเปนเพียงอุดมคติ แตก็มิใชสิ่งที่เปนไป
ไมได หลักธรรมเหลาน้ีสามารถนํามาปฏิบัติไดจริง อยางไรก็ตาม



(๙)

จะตองระลึกไววา คําสอนเหลาน้ีเกาแกถึง ๒,๕๐๐ ปแลว อาจจะ
มีอยู ๒๓ อยางที่จะตองนํามาแปลความหมายใหเขากับสภาพ
ปจจุบัน แตขาพเจามีความรูสึกวา คําสอนเหลาน้ันงายพอที่ผูอาน
จะกลั่นกรองความหมายเอามาใชไดดวยตนเอง ขอใหหลักธรรม
ดังกลาวอํานวยประโยชนแกทานผูอาน เหมือนดังที่ไดอํานวย
ประโยชนแกชาวพุทธจํานวนมากมายทั่วทั้งโลก



(๑๐)

อักษรยอชื่อคัมภีร∗
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา

(ที่พิมพตัว เอนหนา คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)

องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกถา ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน
(มโนรถปูรณี) ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก

องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย อุทาน
องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต ขุ.ขุ. ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต ขุ.จู. ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก
องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต ขุ.เถรี. ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
องฺ.ป ฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ป ฺจกนิปาต ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
อป.อ. อปทาน อฏกถา             ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส

(วิสุทฺธชนวิลาสินี) ขุ.วิมาน. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ ขุ.สุ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต

                                                          
∗ คัมภีรท่ีสําคัญไดนํามาลงไวท้ังหมด แมวาบางคัมภีรจะมิไดมีการอางอิงในหนังสือน้ี



(๑๑)

อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา ขุทฺทก.อ. ขุทฺทกปา อฏกถา
อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก ปฏาน (ปรมตฺถโชติกา)
อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺฺตฺติ จริยา.อ. จริยาปฏก อฏกถา
อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก (ปรมตฺถทีปนี)
อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก วิภงฺค ชา.อ. ชาตกฏกถา
อภิ.สํ. อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี เถร.อ. เถรคาถา อฏกถา
อิติ.อ. อิติวุตฺตก อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

(ปรมตฺถทีปนี) เถรี.อ. เถรีคาถา อฏกถา
อุ.อ.,อุทาน.อ. อุทาน อฏกถา (ปรมตฺถทีปนี)

(ปรมตฺถทีปนี)
ที.อ. ทีฆนิกาย อฏกถา วินย.อ. วินย อฏกถา

(สุมงฺคลวิลาสินี) (สมนฺตปาสาทิกา)
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค วินย.ฏีกา วินยฏกถา ฏีกา
ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค (สารตฺถทีปนี)
ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏกถา
ธ.อ. ธมฺมปทฏกถา (สมฺโมหวิโนทนี)
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏกถา วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏกถา

(สทฺธมฺมปชฺโชติกา) (ปรมตฺถทีปนี)
ปฺจ.อ. ปฺจปกรณ อฏกถา วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค

(ปรมตฺถทีปนี)                 วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา
ปฏิสํ.อ. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏกถา (ปรมตฺถมฺชุสา)

(สทฺธมฺมปกาสินี) สงฺคณี อ. ธมฺมสงฺคณี อฏกถา
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏกถา (อฏสาลินี)

(ปรมตฺถทีปนี) สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห



(๑๒)

พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏกถา             สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา
(มธุรตฺถวิลาสินี) (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)

ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏกถา สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏกถา
(ปป ฺจสูทนี) (สารตฺถปกาสินี)

ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก สํ.ข.     สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก สํ.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก สํ.ม.     สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี สํ.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
มิลินฺท. มิลินฺทป ฺหา สํ.สฬ.   สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค
วินย. วินยปฏก สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏกถา

(ปรมตฺถโชติกา)



(๑๓)

สารบัญ

ภาค ๑ วินัยชาวพุทธ ๑
ภาค ๒ ธรรมนูญชีวิต ๑๗
หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑๙

๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ ๑๙
 ๒. คนสมบูรณแบบ ๒๓
หมวดหนึ่ง คนกับสังคม ๒๗
 ๓. คนมีศีลธรรม ๒๗
 ๔. คนมีคุณแกสวนรวม  ๓๑
 ๕. คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน ๓๔
 ๖. คนมีสวนรวมในการปกครองที่ดี ๓๘
 ๗. คนผูนํารัฐ ๔๑
หมวดสอง คนกับชีวิต ๔๗

๘. คนมีชีวิตอยูอยางม่ันใจ ๔๗
๙. คนประสบความสําเร็จ ๕๓
๑๐. คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ ๕๖
๑๑. คนครองเรือนท่ีเลิศล้ํา ๖๐
๑๒.คนไมหลงโลก ๖๗



(๑๔)

หมวดสาม คนกับคน ๗๑
๑๓. คนรวมชีวิต ๗๑
๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล ๗๖
๑๕. คนสืบตระกูล ๗๙
๑๖. คนที่จะคบหา ๘๔
๑๗.คนงานะนายงาน ๘๘

หมวดสี่ คนกับมรรคา ๙๐
๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา ๙๐
๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา ๙๕
๒๐. คนใกลชิดศาสนา  ๑๐๐
๒๑.คนสืบศาสนา ๑๐๔
๒๒.คนถึงธรรม  ๑๐๗

บันทึกทายเลม ๑๑๑



(๑๕)

สารบัญพิสดาร

คําปรารภ (๑)
บทนํา  (๖)
อักษรยอชื่อคัมภีร (๑๐)
ภาค ๑  วินัยชาวพุทธ ๑
หมวดหนึ่ง  วางฐานชีวิตใหมั่น ๓

กฎ ๑ เวนชั่ว ๑๔ ประการ ๓
ก. เวนกรรมกิเลส ๔ ๓
ข. เวนอคติ ๔ ๔
ค. เวนอบายมุข ๖ ๔

กฎ ๒ เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน ๔
ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา ๔

๑. รูทันมิตรเทียม ๕
๒. รูถึงมิตรแท ๖

ข. จัดสรรทรัพยท่ีหามาได ๗
กฎ ๓ รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ ๗

ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ๗
ทิศที่ ๑ บิดามารดา ๗
ทิศที่ ๒ ครูอาจารย ๘



(๑๖)

ทิศที่ ๓ ภรรยา ๙
ทิศที่ ๔ มิตรสหาย ๙
ทิศที่ ๕ คนรับใชและคนงาน ๑๐
ทิศที่ ๖ พระสงฆ ๑๑

ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ๑๒
หมวดสอง  นําชีวิตใหถึงจุดหมาย ๑๓

ก. จุดหมาย ๓ ขั้น ๑๓
ขั้นท่ี ๑ จุดหมายขั้นตาเห็น ๑๓
ขั้นท่ี ๒ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น ๑๓
ขั้นท่ี ๓  จุดหมายสูงสุด ๑๔

ข. จุดหมาย ๓ ดาน ๑๕
ดานที่ ๑ จุดหมายเพื่อตน ๑๕
ดานที่ ๒ จุดหมายเพื่อผูอื่น ๑๕
ดานที่ ๓ จุดหมายรวมกัน ๑๕

ชาวพุทธชั้นนํา ๑๖

ภาค ๒  ธรรมนูญชีวิต ๑๗
หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑๙
๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ (สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ) ๑๙
๒. คนสมบูรณแบบ (สมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ) ๒๓



(๑๗)

หมวดหนึ่ง คนกับสังคม ๒๗
๓. คนมีศีลธรรม (สมาชิกในหมูอารยชน) ๒๗

ก. มีสุจริตทั้งสาม ๒๗
ข. ประพฤติตามอารยธรรม ๒๘
ค. อยางต่ํามีศีล ๕  ๒๙

๔. คนมีคุณแกสวนรวม (สมาชิกที่ดีของสังคม)  ๓๑
ก. มีพรหมวิหาร ๓๑
ข. บําเพ็ญการสงเคราะห ๓๒

๕. คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน (สมาชิกที่ดีของชุมชน) ๓๔
ก. พึ่งตนเองได ๓๔
ข. อยูรวมในหมูดวยดี ๓๖

๖. คนมีสวนรวมในการปกครองที่ดี (สมาชิกที่ดีของรัฐ) ๓๘
ก. รูหลักอธิปไตย ๓๘
ข. มีสวนในการปกครอง ๓๙

๗. คนผูนํารัฐ (พระมหากษัตริย หรือผูปกครองบานเมือง) ๔๑
ก. ทรงทศพิธราชธรรม ๔๑
ข. บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ ๔๓
ค. ประกอบราชสังคหะ ๔๕
ง. ละเวนอคติ ๔๖

หมวดสอง คนกับชีวิต ๔๗
๘. คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ (ชีวิตที่เลิศล้ําสมบูรณ) ๔๗

ก. นําชีวิตสูจุดหมาย ๔๗
ข. ภายในทรงพลัง ๕๐



(๑๘)

ค. ต้ังตนบนฐานที่ม่ัน ๕๑
๙. คนประสบความสําเร็จ (ชีวิตที่กาวหนาและสําเร็จ) ๕๓

ก. หลักความเจริญ ๕๓
ข. หลักความสําเร็จ ๕๔
ค. หลักเผล็ดโพธิญาณ ๕๕

๑๐.คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ (ชีวิตที่เปนหลักฐาน) ๕๖
ก. ขั้นหาและรักษาสมบัติ ๕๖
ข. ขั้นแจงจัดสรรทรัพย ๕๗
ค. ขั้นจับจายกินใช ๕๗

๑๑.คนครองเรือนที่เลิศล้ํา (ชีวิตบานที่สมบูรณ) ๖๐
ก. มีความสุขสี่ประการ ๖๐
ข. เปนชาวบานแบบฉบับ ๖๑
ค. กํากับชีวิตดวยธรรมสี่ ๖๓
ง. รับผิดชอบชีวิตที่เกี่ยวของ  ๖๓
จ. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี ๖๕

๑๒. คนไมหลงโลก (ชีวิตที่ไมถลําพลาด) ๖๗
ก. รูทันโลกธรรม ๖๗
ข. ไมมองขามเทวทูต ๖๙
ค. คํานึงสูตรแหงชีวิต ๗๐

หมวดสาม คนกับคน ๗๑
๑๓. คนรวมชีวิต (คูครองที่ดี) ๗๑

ก. คูสรางคูสม ๗๑
ข. คูชื่นชมคูระกํา ๗๒



(๑๙)

ค. คูศีลธรรมคูความดี ๗๓
ง. คูถูกหนาท่ีตอกัน ๗๔
จ. พอบานเห็นใจภรรยา ๗๕

๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล (หัวหนาครอบครัวที่ดี) ๗๖
ก. รักษาตระกูลใหคงอยู ๗๖
ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ  ๗๖
ค. ใสใจบุตรธิดา ๗๗
ง. ทําหนาท่ีผูมากอน ๗๘
จ. เปนราษฎรที่มีคุณภาพ ๗๘

๑๕. คนสืบตระกูล (ทายาทที่ดี) ๗๙
ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา ๗๙
ข. ปดชองทางที่เขามาของความเสื่อม ๘๐
ค. เชื่อมสายสัมพันธกับบุรพการี ๘๒
ง. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา ๘๒

๑๖. คนที่จะคบหา (มิตรแทมิตรเทียม) ๘๔
ก. มิตรเทียม ๘๔
ข. มิตรแท ๘๕
ค. มิตรตอมิตร ๘๖

๑๗. คนงานะนายงาน (ลูกจางะนายจาง) ๘๘
ก. นายจางพึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ๘๘
ข. คนรับใชและคนงานมีนํ้าใจชวยเหลือนาย ๘๘

หมวดสี่ คนกับมรรคา ๙๐
๑๘. คนผูส่ังสอนหรือใหการศกึษา (คร ูอาจารย หรอืผูแสดงธรรม) ๙๐



(๒๐)

ก. เปนกัลยาณมิตร ๙๐
ข. ต้ังใจประสิทธิ์ความรู ๙๒
ค. มีลีลาครูครบทั้งสี่  ๙๒
ง. มีหลักตรวจสอบสาม ๙๓
จ. ทําหนาท่ีครูตอศิษย ๙๔

๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา (นักเรียน นักศึกษา นักคนควา) ๙๕
ก. รูหลักบุพภาคของการศึกษา  ๙๕
ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา ๙๖
ค. ทําตามหลักเสริมสรางปญญา ๙๗
ง. ศึกษาใหเปนพหูสูต ๙๘
จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา ๙๙

๒๐. คนใกลชิดศาสนา (อุบาสก อุบาสิกา)  ๑๐๐
ก. เกื้อกูลพระ ๑๐๐
ข. กระทําบุญ ๑๐๐
ค. คุนพระศาสนา ๑๐๒
ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํา ๑๐๓
จ. หม่ันสํารวจความกาวหนา ๑๐๓

๒๑. คนสืบศาสนา (พระภิกษุสงฆ) ๑๐๔
ก. อนุเคราะหชาวบาน ๑๐๔
ข. หม่ันพิจารณาตนเอง ๑๐๕

๒๒. คนถึงธรรม (ผูหมดกิเลส) ๑๐๗
บันทึกทายเลม ๑๑๑
แถลงความเปนมา ๑๑๖



ภาค ๑

วินัยชาวพุทธ



วินัยชาวพุทธ
∗

พระสงฆมีวินัยของพระภิกษุ ที่จะตองประพฤติ
ใหเปนผูมีศีล ชาวพุทธทั่วไป ก็มีวินัยของคฤหัสถ ที่จะ
ตองปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน

หมวดหนึ่ง
วางฐานชีวิตใหมั่น

ชาวพุทธจะตองดําเนินชีวิตที่ดีงาม และรวมสราง
สรรคสังคมใหเจริญมั่นคง ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ
(คิหิวินัย) ดังนี้

กฎ ๑:  เวนชั่ว ๑๔ ประการ
ก. เวนกรรมกิเลส (บาปกรรมที่ทําใหชีวิตมัวหมอง) ๔ คือ

๑. ไมทํารายรางกายทําลายชีวิต (เวนปาณาติบาต)



ธรรมนูญชีวิต๔

๒. ไมลักทรัพยละเมิดกรรมสิทธิ์ (เวนอทินนาทาน)
๓. ไมประพฤติผิดทางเพศ (เวนกาเมสุมิจฉาจาร)
๔. ไมพูดเท็จโกหกหลอกลวง (เวนมุสาวาท)

ข. เวนอคติ (ความลําเอียง/ประพฤติคลาดธรรม) ๔ คือ
๑. ไมลําเอียงเพราะชอบ (เวนฉันทาคติ)
๒. ไมลําเอียงเพราะชัง (เวนโทสาคติ)
๓. ไมลําเอียงเพราะขลาด (เวนภยาคติ)
๔. ไมลําเอียงเพราะเขลา (เวนโมหาคติ)

ค. เวนอบายมุข (ชองทางเสื่อมทรัพยอับชีวิต) ๖ คือ
๑. ไมเสพติดสุรายาเมา
๒. ไมเอาแตเที่ยวไมรูเวลา
๓. ไมจองหาแตรายการบันเทิง
๔. ไมเหลิงไปหาการพนัน
๕. ไมพัวพันมั่วสุมมิตรชั่ว
๖. ไมมัวจมอยูในความเกียจคราน



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕

กฎ ๒:  เตรียมทุนชีวิต ๒ ดาน
ก. เลือกสรรคนที่จะเสวนา คบคนที่จะนําชีวิตไปในทาง
แหงความเจริญและสรางสรรค โดยหลีกเวนมิตรเทียม คบหา
แตมิตรแท คือ
๑. รูทันมิตรเทียม หรือ ศัตรูผูมาในรางมิตร (มิตรปฏิรูปก)

๔ ประเภท
๑) คนปอกลอก มีแตขนเอาของเพื่อนไป มีลักษณะ ๔

(๑) คิดเอาแตไดฝายเดียว
(๒) ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
(๓) ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจเพื่อน
(๔) คบเพ่ือน เพราะเห็นแกผลประโยชน

๒) คนดีแตพูด มีลักษณะ ๔
(๑) ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย
(๒) ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
(๓) สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
(๔) เมื่อเพ่ือนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ

๓) คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔
(๑) จะทําชั่วก็เออออ
(๒) จะทําดีก็เออออ
(๓) ตอหนาสรรเสริญ



ธรรมนูญชีวิต๖

(๔) ลับหลังนินทา
๔) คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔

(๑) คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา
(๒) คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
(๓) คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน
(๔) คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน

๒. รูถงึมติรแท หรอื มติรดวยใจจรงิ (สุหทมติร) ๔ ประเภท
๑) มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔

(๑) เพ่ือนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
(๒) เพ่ือนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
(๓) เมื่อมีภัย เปนที่พ่ึงพํานักได
(๔) มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก

๒) มิตรรวมสุขรวมทุกข มีลักษณะ ๔
(๑) บอกความลับแกเพ่ือน
(๒) รักษาความลับของเพื่อน
(๓) มีภัยอันตราย ไมละทิ้ง
(๔) แมชีวิตก็สละใหได

๓) มิตรแนะนําประโยชน มีลักษณะ ๔
(๑) จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
(๒) แนะนําสนับสนุนใหตั้งอยูในความดี
(๓) ใหไดฟงไดรูส่ิงที่ไมเคยไดรูไดฟง



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗

(๔) บอกทางสุขทางสวรรคให
๔) มิตรมีใจรัก มีลักษณะ ๔

(๑) เพ่ือนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
(๒) เพ่ือนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
(๓) เขาติเตียนเพ่ือน ชวยยับย้ังแกให
(๔) เขาสรรเสริญเพ่ือน ชวยพูดเสริมสนับสนุน

ข. จัดสรรทรัพยที่หามาได ดวยสัมมาชีพ ดังนี้
ขัน้ที ่๑ ขยันหมัน่ทาํงานเกบ็ออมทรพัย ดงัผึง้เกบ็รวมน้าํหวาน

และเกสร
ขัน้ที ่๒ เมือ่ทรพัยเกบ็กอขึน้ดงัจอมปลวก พึงวางแผนใชจาย คือ

• ๑ สวน เล้ียงตัว เล้ียงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวของ
และทําความดี

• ๒ สวน ใชทําหนาที่การงานประกอบกิจการอาชีพ
• ๑ สวน เก็บไวเปนหลักประกันชีวิตและกิจการคราว

จําเปน

กฎ ๓: รักษาความสัมพันธ ๖ ทิศ

ก. ทําทุกทิศใหเกษมสันต ปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลที่สัมพันธกับ
ตนใหถูกตองตามฐานะทั้ง ๖ คือ



ธรรมนูญชีวิต๘

ทศิที ่๑ ในฐานะทีเ่ปนบตุรธดิา พึงเคารพบดิามารดา ผูเปรียบเสมือน
ทิศเบื้องหนา ดังนี้

๑. ทานเล้ียงเรามาแลว เล้ียงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน

บิดามารดาอนุเคราะหบุตร ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหตั้งอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระเมื่อถึงคราวจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส

ทิศที่ ๒ ในฐานะที่เปนศิษย พึงแสดงความเคารพนับถือครู
อาจารย ผูเปรียบเสมือนทิศเบ้ืองขวา ดังนี้

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพ่ือบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับ

คําแนะนํา เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙

๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจังถือเปน
กิจสําคัญ

อาจารยอนุเคราะหศิษย ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหส้ินเชิง
๔. สงเสรมิยกยองความดงีามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยให

ใชวิชาเล้ียงชีพไดจริง และรูจักดํารงตนดวยดี ที่
จะเปนประกันใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี   มี
ความสุขความเจริญ

ทิศที่ ๓ ในฐานะที่เปนสามี พึงใหเกียรติบํารุงภรรยา ผูเปรียบ
เสมือนทิศเบ้ืองหลัง ดังนี้

๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมนอกใจ
๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส

ภรรยาอนุเคราะหสามี ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
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๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติที่หามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง

ทิศที่ ๔ ในฐานะที่เปนมิตรสหาย พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ผู
เปรียบเสมือนทิศเบ้ืองซาย ดังนี้

๑. เผื่อแผแบงปน
๒. พูดจามีน้ําใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซื่อสัตยจริงใจ

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อเพ่ือนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เมือ่เพ่ือนประมาท ชวยรกัษาทรพัยสมบัตขิองเพือ่น
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พ่ึงได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

ทิศที่ ๕ ในฐานะที่เปนนายจาง พึงบํารุงคนรับใช และคนงาน
ผูเปรียบเสมือนทิศเบ้ืองลาง ดังนี้

๑. จัดงานใหทาํตามความเหมาะสมกบักาํลัง เพศ วัย
ความสามารถ

๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
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๓. จัดสวัสดกิารด ี มชีวยรกัษาพยาบาลในยามเจบ็ไข
เปนตน

๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอัน

ควร
คนรับใชและคนงาน แสดงน้ําใจตอนายงาน ดังนี้

๑. เริ่มทํางานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดีย่ิงขึ้น
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร

ทิศที่ ๖ ในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน พึงแสดงความเคารพ
นับถือตอ พระสงฆ ผูเปรียบเสมือนทิศเบ้ืองบน ดังนี้

๑. จะทําส่ิงใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดส่ิงใด ก็พูดดวยเมตตา
๓. จะคิดส่ิงใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔

พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถ ตามหลักปฏิบัติดังนี้
๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําส่ังสอนใหตั้งอยูในความดี



ธรรมนูญชีวิต๑๒

๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูส่ิงที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชี้แจงอธิบายทําส่ิงที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวิธีดําเนินชีวิตใหมีความสุข

ความเจริญ
ข. เกื้อกูลกันประสานสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลกันรวม
สรางสรรคสังคมใหสงบสุขมั่นคงสามัคคีมีเอกภาพ ดวย
สังคหวัตถุ ๔ คือ

๑. ทาน เผื่อแผแบงปน (ชวยดวยเงินดวยของ)
๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน (ชวยดวยถอยคํา)
๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา (ชวยดวยกําลัง

แรงงาน)
๔. สมานตัตตา เอาตวัเขาสมาน (ชวยดวยรวมสราง

สรรคและแกปญหา เสมอกันโดยธรรม และรวม
สุขรวมทุกขกัน)
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หมวดสอง
นําชีวิตใหถึงจุดหมาย

ก. จุดหมาย ๓ ข้ัน  ดําเนินชีวิตใหบรรลุจุดหมาย (อัตถะ)
๓ ขั้น คือ

ขั้นที่ ๑ ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ
ประโยชนปจจุบัน

ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน
ข) มเีงนิมงีาน มอีาชพีสุจรติ พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกจิ
ค) มีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ

ทั้ง ๔ นี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชใหเปนประโยชน ทั้งแก
ตนและผูอื่น
ขัน้ที ่๒ สัมปรายิกตัถะ จดุหมายขัน้เลยตาเหน็ หรอื ประโยชน
เบือ้งหนา

ก) มีความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ไมอางวางเลื่อนลอย
มีหลักยึดเหนี่ยวใจใหเขมแข็ง ดวยศรัทธา
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ข) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการ
อันดีงาม ดวยความสุจริต

ค) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดทําประโยชน
ตลอดมา ดวยน้ําใจเสียสละ

ง) มีความแกลวกลามั่นใจ ที่จะแกไขปญหา นําชีวิต
และภารกิจไปได ดวยปญญา

จ) มคีวามโลงจติมัน่ใจ มทีนุประกนัภพใหม ดวยไดทาํไว
แตกรรมทีด่ี

ขัน้ที ่๓ ปรมตัถะ จดุหมายสงูสดุ หรอื ประโยชนอยางยิง่
ก) ถึงถูกโลกธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวน

ปรวนแปร ก็ไมหว่ันไหว มีใจเกษมศานตมั่นคง
ข) ไมถูกความยึดติดถือมั่นบีบค้ันจิต ใหผิดหวังโศก

เศรา มีจิตโลงโปรงเบาเปนอิสระ
ค) สดชื่น เบิกบานใจ ไมขุนมัวเศราหมอง ผองใส ไร

ทุกข มีความสุขที่แท
ง) รูเทาทนัและทาํการตรงตามเหตปุจจยั ชวิีตหมดจด

สดใส เปนอยูดวยปญญา
ถาบรรลุจุดหมายชีวิตถึงขั้นที่ ๒ ขึ้นไป เรียกวาเปน “บัณฑิต”
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ข. จุดหมาย ๓ ดาน  จุดหมาย ๓ ข้ันนี้ พึงปฏิบัติให
สําเร็จครบ ๓ ดาน คือ

ดานที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน คือ
ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแกตน
เอง หรือพัฒนาชีวิตของตนขึ้นไปใหไดใหถึง

ดานที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอื่น
คือ ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือผูอื่น
ใหไดใหถึงดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนา
ชีวิตของตนขึ้นไปตามลําดับ

ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสอง
ฝาย คือ ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของ
ชมุชนหรอืสังคม รวมทัง้สภาพแวดลอมและปจจยั
ตางๆ ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรค บํารุงรักษา เพ่ือ
เกื้อหนุนใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓
ขั้นขางตน
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ชาวพุทธชั้นนํา
ชาวพุทธที่เรียกวา อุบาสก และอุบาสิกา นับวาเปน

ชาวพุทธชั้นนํา จะตองมีความเขมแข็งที่จะตั้งมั่นอยูในหลักให
เปนตัวอยางแกชาวพุทธทั่วไป นอกจากรักษาวินัยชาวพุทธ
แลว ตองมีอุบาสกธรรม ๕ ดังนี้
๑. มีศรัทธา เช่ือประกอบดวยปญญา ไมงมงาย ม่ันในพระรัตน-

ตรัย ไมหวั่นไหว ไมแกวงไกว ถือธรรมเปนใหญและสูงสุด
๒. มีศีล นอกจากตั้งอยูในศีล ๕ และสัมมาชีพแลว ควรถือศีล

อุโบสถตามกาล เพ่ือพัฒนาตนใหชีวิตและความสุขพ่ึงพาวัตถุ
นอยลง ลดการเบียดเบียน และเกื้อกูลแกผูอ่ืนไดมากขึ้น

๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม มุงหวังผลจากการกระทําดวย
เร่ียวแรงความเพียรพยายามตามเหตุผล ไมต่ืนขาวเลาลือโชค
ลางเรื่องขลังมงคล ไมหวังผลจากการขออํานาจดลบันดาล

๔. ไมแสวงหาพาหิรทักขิไณย ไมไขวควาเขตบุญขุนขลังผูวิเศษ
ศักด์ิสิทธิ์ นอกหลักพระพุทธศาสนา

๕. ขวนขวายในการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ใสใจรเิร่ิมและสนับ
สนุนกจิกรรมการกศุล ตามหลกัคาํสอนของพระสมัมาสมัพุทธเจา

หมายเหตุ:
 วินัยของคฤหัสถ คือ คิหิวินัย ไดแกพระพุทธโอวาทในสิงคาลกสูตร พระไตรปฎก เลม ๑๑

(ที.ปา.๑๑/๑๗๒-๒๐๖/๑๙๔-๒๐๗)
 “อุบาสกธรรม ๕” มาในพระไตรปฎก เลม ๒๒ (องฺ ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)



ภาค ๒
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หมวดนํา
คนกับความเปนคน

๑. คนผูเปนสัตวประเสริฐ
(สมาชิกในสังกัดมนุษยชาติ)

มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซึ่งแตกตางจากสัตวทั้งหลายอื่น
ส่ิงที่ทําใหมนษุยเปนสตัวพิเศษ ไดแก สิกขา หรอืการศกึษา คือ
การเรยีนรูฝกฝนพฒันา มนุษยที่ฝก ศึกษา หรือพัฒนาแลว
ชื่อวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดาํเนนิชวิีตทีด่งีามดวย
ตนเอง และชวยใหสังคมดาํรงอยูในสนัตสุิขโดยสวัสดี

มนษุยทีจ่ะชือ่วาฝก ศึกษา หรอืพัฒนาตน โดยเฉพาะเดก็
และเยาวชน ผูเปนสมาชิกใหมของมนุษยชาติ พึงมีคุณสมบัติ
ที่เปนตนทุน ๗ ประการ ที่เรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิต
ทีด่งีาม หรอื รุงอรณุของการศกึษา ซึง่เปนหลกัประกนัของชวิีต
ที่จะพัฒนาสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ ผูเปนสัตวประเสริฐ
อยางแทจริง ดังนี้

๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหลงปญญา
และแบบอยางที่ดี คือ อยูรวมหรือใกลชิดกัลยาณชน เริ่มตน
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แตมีพอแมเปนกัลยาณมิตรในครอบครัว รูจักคบคน และเขา
รวมสังคมกับกัลยาณชน ที่จะมีอิทธิพลชักนําและชักชวนกัน
ใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา
โดยเฉพาะใหเรยีนรูและพฒันาการสือ่สารสมัพันธกบัเพ่ือนมนษุย
ดวยเมตตา มีศรัทธาที่จะดําเนินตามแบบอยางที่ดี และรูจักใช
ปจจัยภายนอก ทั้งที่เปนบุคคล หนังสือ และเครื่องมือส่ือสาร
ทัง้หลาย ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรูและความดงีาม
เพ่ือนาํมาใชในการพฒันาชวิีต แกปญหา และทาํการสรางสรรค

๒. สีลสัมปทา (ทาํศีลใหถงึพรอม) มวีนิยัเปนฐานของ
การพัฒนาชีวิต คือ รูจักจัดระเบียบความเปนอยูกิจกรรมกิจ
การและสิง่แวดลอมใหเอือ้โอกาสแกการพัฒนาชวิีต อยางนอย
มีศีลขั้นพ้ืนฐาน คือมีพฤติกรรมที่ถูกตองในความสัมพันธกับส่ิง
แวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยาง
เกื้อกูลไมเบียดเบียนกัน และในความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ทางวัตถุ ดวยการกินใชปจจัย ๔ ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยี
ทั้งหลาย ในทางที่สงเสริมคุณภาพชีวิต เกื้อหนุนการศึกษา
การสรางสรรค และระบบดุลยสัมพันธของธรรมชาติ

๓. ฉันทสมัปทา (ทาํฉันทะใหถงึพรอม) มจีติใจใฝรูใฝ
สรางสรรค คือ เปนผูมีพลังแหงความใฝรู ใฝดี ใฝทํา ใฝสราง
สรรค ใฝสัมฤทธิ์ ใฝความเปนเลิศ อยากชวยทําทุกสิ่งทุกคนที่
ตนประสบเกี่ยวของใหเขาถึงภาวะที่ดีงาม ไมหลงติดอยูแคคิด
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จะไดจะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ที่ทําใหจมอยู
ใตวังวนแหงความมัวเมาและการแยงชิง แตรูจักใชอินทรีย มี
ตาทีด่ ูหทูีฟ่ง เปนตน ในการเรยีนรู หาความสขุจากการศกึษา
และมคีวามสขุจากการทาํส่ิงดงีาม ดวยการใชสมองและมอืใน
การสรางสรรค

๔. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) มุงมั่นฝกตนจนเต็ม
สุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได คือ ระลึกอยูเสมอถึงความ
จริงแทแหงธรรมชาติของมนุษยผูเปนสัตวที่ฝกได และตองฝก
ซึ่งเมื่อฝกแลวจะประเสริฐเลิศสูงสุด แลวตั้งใจฝกตนจนมอง
เหน็ความยากลาํบากอปุสรรคและปญหา เปนดจุเวททีีท่ดสอบ
และพัฒนาสติปญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนา
ตนย่ิงขึ้นไป จนเต็มสุดแหงศักยภาพ ดวยการพัฒนาที่พรอม
ทุกดาน ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา

๕. ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัย
มองอะไรๆ ตามเหตุและผล คือ ตั้งอยูในหลักความคิดความ
เชื่อถือที่ดีงามมีเหตุผล อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ที่จะนํา
ไปสูการพจิารณาไตรตรองสบืสวนคนควา เปนทางเจรญิปญญา
และเชื่อการกระทําวาเปนอํานาจใหญสุดที่บันดาลชะตากรรม 
กับทั้งมีพฤติกรรมและจิตใจที่อยูในอํานาจเหตุผล แมจะใฝทํา
ใหสําเร็จและดีงามสูงสุด ก็รูเทาทันความเปนไปไดภายใน
ขอบเขตของเหตุปจจัยที่มีและที่ทํา ถึงสําเร็จก็ไมเหลิงลอย
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ถึงพลาดก็ไมหงอยงง ดํารงจิตผองใสเปนอิสระได ไมวูวาม
โวยวายเอาแตใจตน ตลอดจนไมปลอยตัวเลื่อนไหลไปตาม
กระแสความตื่นขาวและคานิยม

๖. อัปปมาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม)
ตั้งตนอยูในความไมประมาท คือ มีจิตสํานึกในความไมเที่ยง
มองเห็นตระหนักถึงความไมคงที่ ไมคงทน และไมคงตัว ทั้ง
ของชีวิตและสิ่งทั้งหลายรอบตัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปจจยัทัง้ภายในและภายนอกตลอดเวลา ทาํใหนิง่นอนใจอยูไมได
และมองเหน็คุณคาความสําคัญของกาลเวลา แลวกระตอืรอืรน
ขวนขวายเรงศึกษาและปองกันแกไขเหตุปจจัยของความเสื่อม
และเสริมสรางเหตุปจจัยของความเจริญงอกงาม โดยใชเวลา
ทั้งคืนวันที่ผานไปใหเปนประโยชนมากที่สุด

๗. โยนโิสมนสกิารสมัปทา (ทาํโยนโิสมนสกิารใหถงึพรอม)
ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง คือ รูจักคิด รู
จักพิจารณา มองเปน คิดเปน เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปนไป
ในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดยใชปญญาพิจารณา
สอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ไมวาจะเพื่อใหเห็นความจริง
หรือเพ่ือใหเห็นแงดานที่จะใชใหเปนประโยชน กับทั้งสามารถ
แกไขปญหาและจัดทําดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธี
การแหงปญญา ที่จะทําใหพ่ึงตนเองและเปนที่พ่ึงของคนอื่นได

(สํ.ม. ๑๙/๑๒๙-๑๓๖/๓๖-๓๗)
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๒. คนสมบูรณแบบ
(สมาชิกแบบอยางของมนุษยชาติ)

คนสมบูรณแบบ หรือมนุษยโดยสมบูรณ ซึ่งถือไดวา
เปนสมาชิกที่ดีมีคุณคาอยางแทจริงของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกได
วาเปนคนเต็มคน ผูสามารถนําหมูชนและสังคมไปสูสันติสุข
และความสวัสดี มีธรรมหรือคุณสมบัติ ๗ ประการ ดังตอไปนี้

๑. ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุ คือรูหลักการและ
กฎเกณฑของสิ่งทั้งหลาย ที่ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนิน
ชีวิต ในการปฏิบัติกิจหนาที่และดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจ
ส่ิงที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูวา ตําแหนง
ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหนาที่และความรับผิดชอบ
อยางไร มีอะไรเปนหลักการ จะตองทําอะไรอยางไร จึงจะ
เปนเหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่เปนไปตามหนาที่และความรับ
ผิดชอบนั้นๆ ดังนี้เปนตน ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรูเทาทันกฎ
ธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติตอโลก
และชีวิตอยางถกูตอง มจิีตใจเปนอสิระ ไมตกเปนทาสของโลก
และชีวิตนั้น

๒. อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือรูความ
หมาย และความมุงหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจวัตถุ
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ประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาที่ตนทําอยูอยางนั้นๆ
ดําเนินชีวิตอยางนั้น เพ่ือประสงคประโยชนอะไร หรือควรจะ
ไดบรรลุถึงผลอะไร ที่ใหมีหนาที่ ตําแหนง ฐานะ การงาน
อยางนั้นๆ เขากําหนดวางกันไวเพ่ือความมุงหมายอะไร กิจ
การที่ตนทําอยูขณะนี้ เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง
เปนผลดีหรือผลเสียอยางไร ดังนี้เปนตน ตลอดจนถึงขั้นสูง
สุด คือ รูความหมายของคติธรรมดา และประโยชนที่เปนจุด
หมายแทจริงของชีวิต

๓. อัตตัญุตา รูตน คือ รูตามเปนจริงวา ตัวเรานั้น
วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด ความ
สามารถ และคุณธรรม เปนตน บัดนี้เทาไร อยางไร แลว
ประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม และทําการตางๆ ใหสอดคลอง
ถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอก
งามถึงความสมบูรณย่ิงขึ้นไป

๔. มัตตัญุตา รูประมาณ คือ รูจักพอดี เชน รูจัก
ประมาณในการบริโภค ในการใชจายทรัพย รูจักความพอ
เหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตางๆ ตลอด
จนการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย 
ทําการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพ่ือผลดีแทจริง
ที่พึงตองการ โดยมิใชเพียงเพ่ือเห็นแกความพอใจ ชอบใจ
หรือเอาแตใจของตน แตทําตามความพอดีแหงเหตุปจจัยหรือ
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องคประกอบทั้งหลาย ที่จะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามที่มอง
เห็นดวยปญญา

๕. กาลัญตา รูกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และ
ระยะเวลาที่พึงใชในการประกอบกิจ ทําหนาที่การงาน ปฏิบัติ
การตางๆ และเกี่ยวของกับผูอื่น เชน รูวา เวลาไหน ควรทํา
อะไร อยางไร และทําใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ให
พอเวลา ใหเหมาะเวลา ใหถูกเวลา ตลอดจนรูจักกะเวลา
และวางแผนการใชเวลาอยางไดผล

๖. ปริสัญุตา รูชุมชน คือ รูจักถิ่น รูจักที่ชุมนุม และ
ชุมชน รูการอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม และตอชุม
ชนนั้นวา ชุมชนนี้เมื่อเขาไปหา ควรตองทํากิริยาอยางนี้ ควร
ตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอยางนี้ มีวัฒนธรรม
ประเพณีอยางนี้ มีความตองการอยางนี้ ควรเกี่ยวของ ควร
ตองสงเคราะห ควรรับใช ควรบําเพ็ญประโยชนใหอยางนี้ๆ
เปนตน

๗. ปุคคลัญุตา รูบุคคล คือ รูจักและเขาใจความแตก
ตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม
เปนตน ใครๆ ย่ิงหรือหยอนอยางไร และรูจักที่จะปฏิบัติตอ
บุคคลอื่นๆ ดวยดีวา ควรจะคบหรือไม ไดคติอะไร จะสัมพันธ
เกี่ยวของ จะใช จะยกยอง จะตําหนิ หรือจะแนะนําส่ังสอน
อยางไร จึงจะไดผลดี ดังนี้ เปนตน
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ธรรม ๗ ขอนี ้ เรยีกวา สปัปรุสิธรรม* แปลวา ธรรม
ของสปัปุรสิชน คือคนดี หรือคนที่แท ซึ่งมีคุณสมบัติของความ
เปนคนที่สมบูรณ

(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๕/๑๑๔)

                                                                                         
* ดูบันทึกทายเลม ขอ ๑ หนา ๑๑๑



หมวดหนึ่ง
คนกับสังคม

๓. คนมีศีลธรรม
(สมาชิกในหมูอารยชน)

คนมีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม ที่เรียกไดวาเปนอารย
ชน มีธรรม คือ คุณสมบัติ ดังนี้
ก. มีสุจริตทั้งสาม คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ ๓
ประการ

๑. กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทําส่ิงที่ดีงามถูกตอง
ประพฤติชอบดวยกาย

๒. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดส่ิงที่ดีงามถูกตอง
ประพฤติชอบดวยวาจา

๓. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดส่ิงที่ดีงามถูกตอง
ประพฤติชอบดวยใจ

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗)
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ข. ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกตองตามทางแหง
กุศลกรรม ๑๐ ประการ คือ
• ทางกาย ๓

๑. ละเวนการฆา การสังหาร การบีบค้ันเบียดเบียน; มี
เมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูลสงเคราะหกัน

๒. ละเวนการแยงชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ;
เคารพสิทธิในทรัพยสินของกันและกัน

๓. ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวง
แหนของผูอื่น; ไมขมเหงจิตใจ หรือทําลายลบหลูเกียรติและ
วงศตระกูลของกัน
• ทางวาจา ๔

๔. ละเวนการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง; กลาวแตคําสัตย
ไมจงใจพูดใหผิดจากความจริงเพราะเห็นแกผลประโยชนใดๆ

๕. ละเวนการพูดสอเสียด ยุยง สรางความแตกแยก;
พูดแตคําที่สมานและสงเสริมสามัคคี

๖. ละเวนการพูดคําหยาบคาย สกปรกเสียหาย; พูดแต
คําสุภาพ นุมนวลควรฟง

๗. ละเวนการพูดเหลวไหลเพอเจอ; พูดแตคําจริง มีเหตุ
มีผล มีสารประโยชน ถูกกาลเทศะ
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• ทางใจ ๓
๘. ไมละโมบ ไมเพงเล็งคิดหาทางเอาแตจะได; คิดให คิด

เสียสละ ทําใจใหเผื่อแผกวางขวาง
๙. ไมคิดรายมุงเบียดเบียน หรือเพงมองในแงที่จะ

ทําลาย; ตั้งความปรารถนาดี แผไมตรี มุงใหเกิดประโยชนสุข
แกกัน

๑๐. มีความเห็นถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิ เขาใจในหลัก
กรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว; รูเทาทันความจริงที่เปน
ธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัย

ธรรม ๑๐ ขอนี้ เรียกวา กุศลกรรมบถ (ทางทํากรรมดี)
บาง ธรรมจริยา บาง อารยธรรม บาง เปนรายละเอียด
ขยายความสุจริต ๓ ขอ ขางตนดวย คือ ขอ ๑-๓ เปน กาย
สุจริต ขอ ๔-๗ เปน วจีสุจริต ขอ ๘-๑๐ เปน มโนสุจริต

(ม.มู. ๑๒/๔๘๕/๕๒๓)

ค. อยางต่ํามีศีล ๕ หลักความประพฤติ ๑๐ ขอตนนั้น เปน
ธรรมจริยา และเปนอารยธรรมที่ครบถวนสมบูรณ ทําคนให
เจริญขึ้นพรอม ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ แตผูใดยัง
ไมมั่นคงในอารยธรรม ทานสอนวาผูนั้นพึงควบคุมตนใหไดใน
ทางกายและวาจากอนเปนอยางนอย ดวยการประพฤติตาม
หลัก ศีล ๕ ที่เปนสวนเบ้ืองตนของธรรมจริยา ๑๐ ประการ
นั้น ก็ยังจะไดชื่อวาเปนคนมีศีลธรรม คือ
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๑. เวนจากปาณาติบาต ละเวนการฆาการสังหาร ไม
ประทุษรายตอชีวิตและรางกาย

๒. เวนจากอทินนาทาน ละเวนการลักขโมยเบียดบังแยง
ชิง ไมประทุษรายตอทรัพยสิน

๓. เวนจากกาเมสมุจิฉาจาร ละเวนการประพฤตผิดิในกาม
ไมประทุษรายตอของรักของหวงแหน อันเปนการทําลาย
เกียรติภูมิและจิตใจ ตลอดจนทําวงศตระกูลของเขาใหสับสน

๔. เวนจากมุสาวาท ละเวนการพูดเท็จโกหกหลอกลวง
ไมประทุษรายเขา หรือประโยชนสุขของเขาดวยวาจา

๕. เวนจากสุราเมรัย ไมเสพเครื่องดองของมึนเมาสิ่งเสพ
ติด อันเปนเหตุใหเกิดความประมาทมัวเมา กอความเสียหาย
ผิดพลาดเพราะขาดสติ เชน ทําใหเกิดอุบัติเหตุ แมอยางนอย
ก็เปนผูคุกคามตอความรูสึกมั่นคงปลอดภัยของผูรวมสังคม

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗)
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๔. คนมีคุณแกสวนรวม
(สมาชิกท่ีดีของสังคม)

สมาชิกที่ดีผูชวยสรางสรรคสังคม มีธรรม คือ หลัก
ความประพฤติ ดังนี้
ก. มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูมีจิต
ใจยิ่งใหญ กวางขวางดุจพระพรหม ๔ อยาง ตอไปนี้

๑. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี
ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและความสุข

๒. กรุณา ความสงสาร คือ อยากชวยเหลือผูอื่นให
พนจากความทุกข ใฝใจที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก
เดือดรอนของคนและสัตวทั้งปวง

๓. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นผูอื่นอยูดี
มีสุข ก็มีใจแชมชื่นเบิกบาน เมื่อเห็นเขาทําดีงามประสบความ
สําเร็จกาวหนาย่ิงขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย พรอมที่จะ
ชวยสงเสริมสนับสนุน

๔. อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือ มองตามเปนจริง
โดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ มั่นคง เที่ยงตรงดุจตาชั่ง มองเห็น
การที่บุคคลจะไดรับผลดี หรือชั่ว สมควรแกเหตุที่ตนประกอบ
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พรอมที่จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล
และความเที่ยงธรรม*

(ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕)

เมื่อมีคุณธรรมภายในเปนพ้ืนฐานจิตใจเชนนี้แลว พึง
แสดงออกภายนอกตามหลักความประพฤติ ตอไปนี้

ข. บําเพ็ญการสงเคราะห คือ ปฏิบัติตามหลักการ
สงเคราะห หรอืธรรมเครือ่งยึดเหนีย่วใจคน และประสานหมูชน
ไวในสามัคคี ที่เรียกวา สังคหวัตถุ ๔ อยาง ดังตอไปนี้

๑. ทาน ใหปน คือ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน
ชวยเหลือ สงเคราะห ดวยปจจัยส่ี ทุน หรือทรัพยสินสิ่งของ
ตลอดจนใหความรูความเขาใจ และศิลปวิทยา

๒. ปยวาจา พูดอยางรักกัน คือ กลาวคําสุภาพ
ไพเราะ นาฟง ชี้แจง แนะนําส่ิงที่เปนประโยชน มีเหตุผล เปน

                                                                                         
* กรณีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีใชอุเบกขา คือ เม่ือเห็นคนที่ตนดูแล เปนอยูดี ตางขวนขวายในกิจ
หนาท่ีของตน ก็รูจักวางทีเฉยคอยดูโดยสงบ ไมเซาซี้จูจ้ี ไมกาวกายแทรกแซง ทานแสดง
อุปมาขอหนึ่งวา อุเบกขาน้ัน เหมือนดังนายสารถี เม่ือมาวิ่งถูกทางเรียบสนิทดี ก็น่ังคุมสงบ
น่ิงคอยดูเฉยอยูโดยนัยน้ี จึงแสดงความหมายของอุเบกขาอยางคลุมความวา ความรูจักวางที
เฉยดู เม่ือเห็นเขารับผิดชอบตนเองได หรือในเมื่อเขาควรตองไดรับผลสมควรแกความรับ
ผิดชอบของตน

ดู วิสุทธิ.๓/๔๑ วิสุทธิฎีกา ๒/๑๓๖; ๓/๑๑๒
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หลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือคําแสดงความเห็นอกเห็น
ใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิด
ไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน

๓. อัตถจริยา ทําประโยชนแกเขา คือ ชวยเหลือดวย
แรงกาย และขวนขวายชวยเหลอืกจิการตางๆ บําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน รวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริม
ในดานจริยธรรม

๔. สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับ
เขาได วางตนเสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติ
สม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบ และเสมอในสุข
ทุกข คือ รวมสุข รวมทุกข รวมรับรู รวมแกไขปญหา เพ่ือให
เกิดประโยชนสุขรวมกัน

พูดส้ันๆ วา: ชวยดวยทุนดวยของหรือความรู; ชวย
ดวยถอยคํา; ชวยดวยกําลังงาน; ชวยดวยการรวมเผชิญและ
แกปญหา

(ที.ปา. ๑๑/๑๔๐/๑๖๗)
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๕.  คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน
(สมาชิกท่ีดีของชุมชน)

คนผูเปนสวนรวมที่ดีของหมูชน ซึ่งจะชวยใหหมูชนอยู
รวมกันดวยดี มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้
ก. พึ่งตนเองได คือ ทําตนใหเปนที่พ่ึงของตนได พรอมที่จะรับ
ผิดชอบตนเอง ไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระถวงหมู
คณะ หรือหมูญาติ ดวยการประพฤติธรรมสําหรับสรางที่พ่ึง
แกตนเอง (เรียกวา นาถกรณธรรม) ๑๐ ประการ คือ

๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัย  คือ ดําเนินชีวิตโดยสุจริต ทั้ง
ทางกาย ทางวาจา มีวินัย และประกอบสัมมาชีพ

๒. พาหุสัจจะ ไดศึกษาสดับมาก คือ ศึกษาเลาเรียนสดับ
ตรับฟงมาก อันใดเปนสายวิชาของตน หรือตนศึกษาศิลป-
วิทยาใด ก็ศึกษาใหช่ําชอง มีความเขาใจกวางขวางลึกซึ้ง รู
ชัดเจนและใชไดจริง

๓. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดี คือ มีกัลยาณมิตร รูจัก
เลือกเสวนา เขาหาที่ปรึกษาหรือผูแนะนําส่ังสอนที่ดี เลือก
สัมพันธเกี่ยวของและถือเย่ียงอยางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดี 
ซึ่งจะทําใหชีวิตเจริญงอกงาม
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๔. โสวจัสสตา เปนคนที่พูดกันงาย คือ ไมดื้อรั้นกระดาง
รูจักรับฟงเหตุผลและขอเท็จจริง พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน

๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู คือเอาใจ
ใสชวยเหลือธุระและกิจการของชนรวมหมูคณะ ญาติ เพ่ือน
พอง และของชุมชน รูจักใชปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินการ
ที่เหมาะ ทําได จัดได ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี

๖. ธรรมกามตา เปนผูใครธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา
คนควา สอบถามหาความรูหาความจริง รูจักพูด รูจักรับฟง
สรางความรูสึกสนิทสนมสบายใจ ชวนใหผูอื่นอยากเขามา
ปรึกษาและรวมสนทนา

๗. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหมั่นเพียร
พยายามหลีกละความชั่ว ประกอบความดี บากบ่ัน กาวหนา
ไมยอทอ ไมละเลยทอดทิ้งธุระหนาที่

๘. สันตุฏฐี มีสันโดษรูพอดี คือ ยินดี พึงพอใจแตในลาภ
ผล ผลงานและผลสําเร็จตางๆ ที่ตนสรางหรือแสวงหามาได
ดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนเองโดยทางชอบ
ธรรม และไมมัวเมาเห็นแกความสุขทางวัตถุ

๙. สติ มีสติคงมั่น คือ รูจักกําหนดจดจํา ระลึกการที่ทํา
คําที่พูด กิจที่ทําแลว และที่จะตองทําตอไปได จะทําอะไรก็
รอบคอบ รูจักยับย้ังชั่งใจ ไมผลีผลาม ไมเลินเลอ ไมเล่ือน
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ลอย ไมประมาท ไมยอมถลําลงในทางผิดพลาด ไมปลอยปละ
ละเลยทิ้งโอกาสสําหรับความดีงาม

๑๐. ปญญา มีปญญาเหนืออารมณ คือ มีปญญาหยั่งรูเหตุ
ผล รูดี รูชั่ว คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งทั้ง
หลายตามความเปนจริง รูจักพิจารณาวินิจฉัยดวยใจเปน
อิสระ ทําการตางๆ ดวยความคิดและมีวิจารณญาณ

(ที.ปา. ๑๑/๓๕๗/๒๘๑)

ข. อยูรวมในหมูดวยดี ในดานความสัมพันธกับผูอื่นที่เปน
เพ่ือนรวมงานรวมกิจการ หรือรวมชุมชน ตลอดจนพี่นองรวม
ครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยูรวมกัน ที่เรียกวา สารา
ณียธรรม (ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน) ๖ ประการ คือ

๑. เมตตากายกรรม ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดง
ไมตรีและความหวังดีตอเพ่ือนรวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน
ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยา
สุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง

๒. เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอก
แจงสิ่งที่เปนประโยชน ส่ังสอนหรือแนะนําตักเตือนกันดวย
ความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้ง
ตอหนาและลับหลัง
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๓. เมตตามโนกรรม คิดตอกันดวยเมตตา คือ ตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดทําส่ิงที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มี
หนาตาย้ิมแยมแจมใสตอกัน

๔. สาธารณโภคี ไดมาแบงกันกินใช คือ แบงปนลาภผล
ที่ไดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมี
สวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน

๕. สีลสามัญญตา ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความ
ประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัยของสวนรวม ไมทํา
ตนใหเปนที่นารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ

๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเขากันได คือ เคารพ
รับฟงความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดใน
หลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงาม หรือจุด
หมายสูงสุดอันเดียวกัน

(ที.ปา. ๑๑/๓๑๗/๒๕๗)
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๖. คนมีสวนรวมในการปกครองที่ดี
(สมาชิกท่ีดีของรัฐ)

สมาชิกของรัฐผูมีสวนรวมใหเกิดการปกครองที่ดี โดย
เฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตย พึงรูหลักและปฏิบัติดังนี้
ก. รูหลักอธิปไตย คือ รูหลักความเปนใหญที่เรียกวา อธิปไตย
๓ ประการ∗ ดังนี้

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ
ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของตนเปนใหญ กระทําการดวยปรารภ
ตนและสิ่งที่เนื่องดวยตนเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวน
ชั่วทําดีดวยเคารพตน

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของ
ชาวโลกเปนใหญ หว่ันไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ
กระทําการดวยปรารภจะเอาใจหมูชน หาความนิยม หรือหว่ัน
กลัวเสียงกลาววาเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแกเวนชั่วทําดี
ดวยเคารพเสียงหมูชน

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการ
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผลเปนใหญ กระทํา
                                                                                         
∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๒ หนา ๑๑๑
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การดวยปรารภสิ่งที่ไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริง และ
ความคิดเห็นที่รับฟงอยางกวางขวางแจงชัด และพิจารณา
อยางดีที่สุด เต็มขีดแหงสติปญญาจะมองเห็นไดดวยความ
บริสุทธิ์ใจวา เปนไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงาม เปน
ประมาณอยางสามัญ ไดแก ทําการดวยความเคารพหลักการ
กฎ ระเบียบ กติกา

เมื่อรูอยางนี้แลว ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิป-
ไตย พึงถือหลักขอ ๓ คือ ธรรมาธิปไตย

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑)

ข. มีสวนในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการรวมรับผิด
ชอบที่จะชวยปองกันความเส่ือม นําไปสูความเจริญรุงเรือง
โดยสวนเดียว ที่เรียกวา อปริหานิยธรรม ๗ ประการ คือ

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย พบปะปรึกษาหารือกิจการ
งาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับของตน) โดยสม่ําเสมอ

๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม
พรอมเพรียงกันทํากิจทั้งหลายที่พึงทํารวมกัน

๓. ไมถืออําเภอใจใครตอความสะดวก บัญญัติวางขอ
กําหนดกฎเกณฑตางๆ อันมิไดตกลงบัญญัติวางไว และไม
เหยียบยํ่าลมลางสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติกันไวแลว  ถือปฏิบัติ
มั่นอยูในบทบัญญัติใหญที่วางไวเปนธรรมนูญ
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๔. ทานผูใดเปนผูใหญมีประสบการณยาวนาน ใหเกียรติ
เคารพนับถือทานเหลานั้น มองเห็นความสําคัญแหงถอยคํา
ของทานวาเปนสิ่งอันพึงรับฟง

๕. ใหเกียรติและคุมครองกุลสตรี มิใหมีการขมเหงรังแก
๖. เคารพบูชาสักการะเจดีย ปูชนียสถาน อนุสาวรีย

ประจําชาติ อันเปนเครื่องเตือนความทรงจํา เราใหทําดี และ
เปนที่รวมใจของหมูชน ไมละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงทําตอ
อนุสรณสถานเหลานั้นตามประเพณี

๗. จัดการใหความอารักขา บํารุง คุมครอง อันชอบ
ธรรม แกบรรพชิต ผูทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเปนหลักใจ
และเปนตัวอยางทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจตอนรับ
และหวังใหทานอยูโดยผาสุก

(ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖)

นอกจากนี้ พึงประพฤติตนเปนผูครองเรือนและหัวหนา
ครอบครัวที่ดี ตามหลักปฏิบัติในบทที่ ๑๒ วาดวยคนครอง
เรือนที่เลิศลํ้า โดยเฉพาะขอ  จ. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑

๗. คนผูนํารัฐ
(พระมหากษัตริย หรือผูปกครองบานเมือง)

ทานผูเปนใหญในแผนดนิ ผูนาํ และผูปกครองรฐั ตัง้ตน
แตพระเจาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย ตลอดจนนักปกครอง
โดยทั่วไป มีหลักธรรมที่เปนคุณสมบัติ และเปนขอปฏิบัติ ดังนี้

ก. ทรงทศพิธราชธรรม คือ มีคุณธรรมของผูปกครอง หรือ
ราชธรรม (ธรรมของพระราชา)  ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. ทาน ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดย
มุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขาได มิใชเพ่ือจะเอาจากเขา
เอาใจใสอํานวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะห
ใหประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอนประสบทุกข และให
ความสนับสนุนแกคนทําความดี

๒. ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกาย
และวจีทวาร ประกอบแตการสุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติ
ใหควรเปนตัวอยาง และเปนที่เคารพนับถือของประชาราษฎร
มิใหมีขอที่ผูใดจะดูแคลน
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๓. ปรจิจาคะ บาํเพญ็กจิดวยเสยีสละ คือ สามารถเสยีสละ
ความสขุ สําราญ เปนตน ตลอดจนชวิีตของตนได เพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง

๔. อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย
ไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง
ประชาชน

๕. มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย
ไมเยอหย่ิงหยาบคายกระดางถือองค มีความงามสงาเกิดแต
ทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวล ละมุนละไม ควรไดความรักภักดี
แตมิขาดยําเกรง

๖. ตปะ พนมัวเมาดวยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา
มิใหเขามาครอบงําจิต ระงับยับย้ังขมใจได ไมหลงใหลหมกมุน
ในความสขุสําราญและการปรนเปรอ มคีวามเปนอยูสม่าํเสมอ
หรืออยูอยางงายๆ สามัญ มุงมั่นแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจใน
หนาที่ใหบริบูรณ

๗. อักโกธะ ถือเหตุผลไมโกรธา คือ ไมเกรี้ยวกราด ไม
วินิจฉัยความและกระทําการดวยอํานาจความโกรธ มีเมตตา
ประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการ
ดวยจิตอันสุขุมราบเรียบตามธรรม

๘. อวิหิงสา มีอหิงสานํารมเย็น คือ ไมหลงระเริงอํานาจ
ไมบีบค้ันกดขี่ มีความกรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษ
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อาชญาแกประชาราษฎรผูใดดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง
๙. ขันติ ชํานะเข็ญดวยขันติ คือ อดทนตองานที่

ตรากตรํา อดทนตอความเหนื่อยยาก ถึงจะลําบากกายนา
เหนื่อยหนายเพียงไร ก็ไมทอถอย ถึงจะถูกย่ัวถูกหยันดวย
ถอยคําเสียดสีถากถางอยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละทิ้ง
กิจกรณียที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม

๑๐. อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิให
ผิดจากประศาสนธรรม อันถือประโยชนสุขความดีงามของรัฐ
และราษฎรเปนที่ตั้ง อันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบ
ธรรม กไ็มขดัขนื การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม เพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน ก็ไมขัดขวาง วางองคเปนหลัก หนักแนนใน
ธรรมคงที่ ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคําดีราย
ลาภสักการะหรืออิฏฐารมณอนิฏฐารมณใดๆ สถิตมั่นในธรรม
ทั้งสวนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือ
ระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาดวิบัติไป

(ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖)

ข. บําเพ็ญกรณียของจักรพรรดิ คือ ปฏิบัติหนาที่ของนักปก-
ครองผูย่ิงใหญ ที่เรียกวา จักรวรรดิวัตร (ธรรมเนียมหรือหนา
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ที่ประจําของจักรพรรดิ) ๕ ประการ* คือ
๑. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ยึดถือความจริง

ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล หลักการ กฎกติกาที่ชอบ
ธรรม เปนบรรทัดฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม
ตั้งตนอยูในธรรม ประพฤติธรรมดวยตนเอง

๒. ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม คือ จัด
อํานวยการรักษาคุมครองปองกันอันชอบธรรม แกชนทุกหมู
เหลาในแผนดิน คือ คนภายใน∗∗ ขาราชการฝายทหาร ขา
ราชการฝายปกครอง ขาราชการพลเรือน นักวิชาการ และ
คนตางอาชีพ เชนพอคาและเกษตรกร ชาวนิคมชนบทและชน
ชายแดน พระสงฆและบรรพชิตผูทรงศีลทรงคุณธรรม ตลอด
จนสัตวเทาสัตวปก อันควรสงวนพันธุทั้งหลาย

๓. มา อธรรมการ หามกั้นการอาธรรม คือ จัดการปอง
กันแกไข มิใหการกระทําที่ไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง
และความผิดความชั่วรายเดือดรอน เกิดมีขึ้นในบานเมือง ชัก
นําประชาชนใหตั้งมั่นในสุจริตและนิยมธรรม รวมทั้งจัดวาง
ระบบที่กันคนราย ใหโอกาสคนดี

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๓ หนา ๑๑๒
∗∗ หมายถึง พระมเหสี โอรส ธิดา ขาราชการในพระองค หรือคนในครอบครัวและในปกครอง
สวนตัวซึ่งพึงคุมครอง โดยใหการบํารุงเล้ียงอบรมสั่งสอน เปนตน ใหอยูสุขสงบและเคารพ
นับถือกัน
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๔. ธนานปุระทาน ปนทรพัยแกชนผูยากไร มใิหมคีนขดัสน
ยากไรในแผนดิน เชน จัดใหราษฎรทั้งปวงมีทางหาเลี้ยงชีพ
ทํามาหากินไดโดยสุจริต

๕. ปริปุจฉา ไมขาดการสอบถามปรึกษา แสวงปญญา
และความดีงามย่ิงขึ้นไป โดยมีที่ปรึกษาที่ทรงวิชาการทรงคุณ
ธรรม ผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา ที่จะ
ชวยใหเจริญปญญาและกุศลธรรม หมั่นพบปะพระสงฆและ
นักปราชญ ไถถามหาความรูหาความดีงามหาความจริง และ
ถกขอปญหาตางๆ อยูโดยสม่าํเสมอตามกาลอนัควร เพ่ือซกัซอม
ตรวจสอบตนใหเจริญกาวหนา และดําเนินกิจการในทางที่ถูก
ตองชอบธรรม ดงีาม และเปนไปเพือ่ประโยชนสุขอยางแทจรงิ

(ที.ปา. ๑๑/๓๕/๖๕)

ค. ประกอบราชสังคหะ คือ ทํานุบํารุงทวยราษฎร ใหประชา-
ชาติดํารงอยูในเอกภาพและสามัคคี ดวยหลักธรรมที่เรียกวา
ราชสังคหวัตถุ (หลักการ สงเคราะหประชาชนของพระราชา)
๔ ประการ คือ

๑. สสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือ ปรีชาสามารถใน
นโยบายที่จะบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร สงเสริมการเกษตรให
อุดมสมบูรณ

๒. ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ คือ ปรีชาสามารถ
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ในนโยบายที่จะบํารุงขาราชการ ดวยการสงเสริมคนดีมีความ
สามารถ และจัดสวัสดิการใหดี เปนตน

๓. สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงประชา คือ ผดุงผสาน
ประชาชนไวดวยนโยบายสงเสริมอาชีพ เชน จัดทุนใหคนยาก
จนยืมไปสรางตนในพาณิชยกรรม หรือดําเนินกิจการตางๆ ไม
ใหฐานะเหลื่อมลํ้าหางเหินจนแตกแยกกัน

๔. วาชไปยะ มีวาทะดูดดื่มใจ คือ รูจักพูด รูจักชี้แจง
แนะนํา รูจักทักทาย ไถถามทุกขสุขราษฎรทุกชั้น แมปราศรัย
ก็ไพเราะนาฟง ทั้งประกอบดวยเหตุผล เปนหลักฐาน มี
ประโยชน เปนทางแหงการสรางสรรค แกไขปญหา เสริม
ความสามัคคี ทําใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือ และความ
นิยมนับถือ

(สํ.ส. ๑๕/๓๕๑/๑๑๐)

ง. ละเวนอคติ นักปกครอง เมื่อปฏิบัติหนาที่ พึงเวนความ
ลําเอยีง หรอืความประพฤตทิีค่ลาดเคลือ่นจากธรรม ๔ ประการ

๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา
๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว

(ที.ปา. ๑๑/๑๗๖/๑๙๖)



หมวดสอง
คนกับชีวิต

๘. คนมีชีวิตอยูอยางมั่นใจ
(ชีวิตท่ีเลิศล้ําสมบูรณ)

คนทีม่คีวามมัน่ใจในชวิีตของตน จนไมหวาดหวัน่พรัน่พรงึ
แมตอความตาย ก็เพราะไดดําเนินชีวิตของตนอยูอยางดีที่สุด
และไดใชชีวิตนั้นใหเกิดคุณประโยชนคุมคากับการที่ไดเกิดมา
แลวชาติหนึ่ง เรียกไดวาเปนอยูอยางผูมีชัย ประสบความ
สําเร็จในการดําเนินชีวิต คนเชนนั้นคือผูที่ไดเขาถึงจุดหมาย
แหงการมีชีวิต  และดําเนินชีวิตของตนตามหลักการตอไปนี้

ก. นําชีวิตสูจุดหมาย คือ ดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนที่เปน
จุดหมายของการมีชีวิต ที่เรียกวา อัตถะ หรือ อรรถ ๓ คือ

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน
ปจจุบัน ที่สําคัญ คือ
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ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา
อายุยืนยาว

ข) มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พ่ึงตนไดทาง
เศรษฐกิจ

ค) มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนที่ยอม
รับในสังคม

ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ
ทั้งหมดนี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชหรือปฏิบัติให

เกิดประโยชนสุขโดยชอบ ทั้งแกตนและผูอื่น
๒. สัมปรายิกตัถะ จดุหมายขัน้เลยตาเหน็ หรอื ประโยชน

เบือ้งหนา ทีเ่ปนคุณคาของชวิีต ซึง่ใหเกดิความสขุลํ้าลึกภายใน
โดยเฉพาะ

ก) ความอบอุนซาบซึ้งสุขใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ
ข) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ไดประพฤติแตการดี

งามสุจริต
ค) ความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณคา ที่ไดเสียสละบําเพ็ญ

ประโยชน
ง) ความแกลวกลามั่นใจ ดวยมีปญญาที่จะแกปญหา

นําพาชีวิตไป
จ) ความโปรงโลงมัน่ใจ วาไดทาํกรรมด ีมหีลกัประกนั

วิถีสูภพใหม
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๓. ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง คือ
การมีปญญารูเทาทันความจริง เขาถึงธรรมชาติของโลกและ
ชีวิต อันทําใหจิตใจเปนอิสระ

ก) ไมหว่ันไหวหรือถูกครอบงําดวยความผันผวน
ปรวนแปรตางๆ

ข) ไมผิดหวังโศกเศราบีบค้ันจิตเพราะความยึดติดถือ
มั่นในสิ่งใด

ค) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอด
เวลา

ง) เปนอยูและทําการดวยปญญาซึ่งมองที่เหตุปจจัย
อัตถะ ๓ ขั้นนี้ จัดแบงใหมเปน ๓ ดานดังนี้
๑. อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือ ประโยชนตน  คือ

ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงทําใหเกิดขึ้นแกตนเอง หรือ
พัฒนาชีวิตของตนใหลุถึง

๒. ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น หรือ ประโยชนผูอื่น คือ
ประโยชน ๓ ขั้นขางตน ซึ่งพึงชวยเหลือใหผูอื่นหรือเพ่ือน
มนุษยไดบรรลุถึง ดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิต
ของเขาเองขึ้นไปจนเขาถึงตามลําดับ

๓. อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนทั้งสอง
ฝาย คือ ประโยชนสุขและความดีงามรวมกันของชุมชนหรือ
สังคม รวมทั้งภาวะและปจจัยแวดลอมตางๆ ทั้งทางวัตถุ เชน
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ปา แมน้ํา ถนนหนทาง และทางนามธรรม เชน ศีลธรรม
วัฒนธรรม ซึ่งพึงชวยกันสรางสรรคบํารุงรักษา เพ่ือเกื้อหนุน
ใหทั้งตนและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย ๓ ขั้นขางตน อยางนอย
ไมใหการแสวงประโยชนตนสงผลกระทบเสียหายตอประโยชน
สุขของสวนรวม ดังตัวอยาง พระภิกษุเมื่อปฏิบัติตามพระวินัย
ยอมชวยรักษาสามัคคีแหงสงฆ อันเปนบรรยากาศที่เกื้อหนุน
ใหภิกษุที่อยูรวมกันทุกรูปอยูผาสุก และเจริญงอกงามในการ
ปฏิบัติ จนอาจลุถึงปรมัตถ คือประโยชนสูงสุด

(ขุ.จู. ๓๐/๗๕๕/๓๘๙)

ข. ภายในทรงพลัง คือ มีกําลังที่เกิดจากคุณธรรมความ
ประพฤติปฏิบัติที่เปนหลักประกันของชีวิต ซึ่งทําใหเกิดความ
มั่นใจในตนเองจนไมมีความหวาดหว่ันกลัวภัย เรียกวา พละ
(ธรรมอันเปนกําลัง) มี ๔ ประการ กลาวคือ

๑. ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ไดศึกษา มีความรูความ
เขาใจถูกตองชัดเจน ในเรื่องราวและกิจการที่ตนเกี่ยวของ
ตลอดไปถึงสภาวะอันเปนธรรมดาของโลกและชีวิต เปนผู
กระทําการตางๆ ดวยความเขาใจเหตุผล และสภาพความจริง

๒. วิริยพละ กําลังความเพียร คือ เปนผูประกอบกิจทํา
หนาทีก่ารงานตางๆ อยูตลอดเวลา ดวยความบากบ่ันพยายาม
ไมไดทอดทิ้งหรือยอหยอนทอถอย
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๓. อนวัชชพละ* กําลังสุจริต หรือกําลังความบริสุทธิ์ คือ
มีความประพฤติและหนาที่การงาน สุจริตไรโทษ สะอาด
บริสุทธิ์ ไมมีขอที่ใครจะติเตียนได

๔. สังคหพละ กําลังการสงเคราะห คือ ไดชวยเหลือ
เกื้อกูล ทําตนใหเปนประโยชนแกเพ่ือนมนุษย เปนสมาชิกที่มี
คุณประโยชนของชุมชน

ตัวอยางเชน เปนขาราชการ พึงจําส้ันๆ วา รูงานดี ทํา
หนาที่ไมบกพรอง มือสะอาด ไมขาดมนุษยสัมพันธ

(องฺ.นวก. ๒๓/๒๐๙/๓๗๖)

ค. ตั้งตนบนฐานที่มั่น ซึ่งใชเปนที่ยืนหยัดใหสามารถยึดเอาผล
สําเร็จสูงสุดอันเปนที่หมายได โดยไมเกิดความสําคัญตนผิด
ไมเปดชองแกความผิดพลาดเสียหาย และไมเกิดส่ิงมัวหมอง
หมักหมมทับถมตน ดวยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกวา
อธิษฐาน (ธรรมเปนที่มั่น) ๔ ประการ คือ

๑. ปญญา ใชปญญา คือ ดําเนินชีวิตดวยปญญา ทํากิจ
การตางๆ ดวยความคิด เมื่อประสบเหตุใดๆ ก็ไมวูวามตาม
อารมณหรือหลงไปตามสิ่งที่เยายวน ศึกษาสิ่งตางๆ ใหมีความ
รูชัด หย่ังเห็นเหตุผล เขาใจภาวะของสิ่งทั้งหลายจนเขาถึง
ความจริง
                                                                                         
* แปลตามศัพทวา กําลังการกระทําท่ีปราศจากโทษ
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๒. สัจจะ รักษาสัจจะ คือ สงวนรักษาดํารงตนมั่นใน
ความจริงที่รูชัดเห็นชัดดวยปญญา เริ่มแตจริงวาจา จริงใน
หลักการ จริงในการปฏิบัติ จนถึงจริงปรมัตถ

๓. จาคะ เพิ่มพูนจาคะ คือ คอยเสริมหรือทวีความเสีย
สละ ใหเขมแข็งมีกําลังแรงยิ่งขึ้นอยูเสมอ เพ่ือปองกันหรือทัด
ทานตนไวมิใหตกไปเปนทาสของลาภสักการะและผลสําเร็จ
เปนตนที่ตนไดสรางขึ้น อันคอยลอเราเยายวน ใหเกิดความ
ยึดติด ลําพอง และลุมหลงมัวเมา ส่ิงใดเคยชินเปนนิสัย หรือ
เคยยึดถือไว แตผิดพลาด ไมจริง ไมถูกตอง ก็สามารถละได
ทั้งหมดเริ่มแตสละอามิสจนถึงสละกิเลส

๔. อุปสมะ รูจักสงบใจ คือรูจักหาความสุขสงบทางจิตใจ
ฝกตน ใหสามารถระงับความมัวหมองดับความขัดของวุนวาย
อันเกิดจากกิเลสได ทําจิตใจใหสงบผองใสรูจักรสแหงสันติ คน
ที่รูจักรสแหงความสุขอันเกิดจากความสงบใจแลว ยอมจะไม
หลงใหลมวัเมาในวตัถ ุหรอืลาภ ยศ สรรเสรญิ เปนตน โดยงาย

(ม.อุ. ๑๔/๖๘๒/๔๓๗)
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๙. คนประสบความสําเร็จ
(ชีวิตท่ีกาวหนาและสําเร็จ)

ผูที่ตองการดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาประสบความ
สําเร็จ ไมวาจะในดานการศึกษา หรืออาชีพการงานก็ตาม พึง
ปฏิบัติตามหลักตอไปนี้
ก. หลักความเจริญ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะนําชีวิตไปสู
ความเจริญรุงเรือง ที่เรียกวา จักร (ธรรมประดุจลอทั้งสี่ที่นํา
รถไปสูจุดหมาย) ซึ่งมี ๔ ขอ คือ

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ เลือกอยูถิ่นที่เหมาะ คือ เลือกหาถิ่น
ที่อยู หรือแหลงเลาเรียนดําเนินชีวิตที่ดี ซึ่งมีบุคคลและสิ่ง
แวดลอมที่อํานวยแกการศึกษา พัฒนาชีวิต การแสวงธรรม
หาความรู การสรางสรรคความดงีาม และความเจรญิกาวหนา

๒. สัปปุรสูิปสสยะ เสาะเสวนาคนด ี คือ รูจักเสวนาคบหา
หรือรวมหมูกับบุคคลผูรู ผูทรงคุณ และผูที่จะเกื้อกูลแกการ
แสวงธรรมหาความรู ความกาวหนางอกงาม และความเจริญ
โดยธรรม

๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวถูกวิถี คือ ดํารงตนมั่นอยูใน
ธรรมและทางดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ตั้งเปาหมายชีวิตและการ
งานใหดีงามแนชัด และนําตนไปถูกทางสูจุดหมาย แนวแน
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มั่นคง ไมพราสาย ไมไถลเชือนแช
๔. ปุพเพกตปุญญตา มทีนุดไีดเตรยีมไว ทนุดสีวนหนึง่ คือ

ความมีสติปญญา ความถนัด และรางกายดี เปนตน ที่เปนพ้ืน
มาแตเดมิ และอกีสวนหนึง่ คือ อาศัยพ้ืนเดมิเทาทีต่วัมอียู รูจัก
แกไขปรบัปรงุตน ศึกษาหาความรู สรางเสรมิคุณสมบัต ิความดี
งาม ฝกฝนความชํานิชํานาญเตรียมไวกอนแตตน ซึ่งเมื่อมี
เหตุตองใชก็จะเปนผูพรอมที่จะตอนรับความสําเร็จ สามารถ
สรางสรรค ประโยชนสุข และกาวสูความเจริญย่ิงๆ ขึ้นไป

   (องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑)

ข. หลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ท่ีจะนําไปสูความ
สําเร็จแหงกิจการนั้นๆ ท่ีเรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความ
สําเร็จ) ซึ่งมี ๔ ขอ คือ

๑. ฉนัทะ มีใจรกั คอื พอใจจะทาํสิง่นัน้ และทาํดวยใจรกั
ตองการทาํใหเปนผลสาํเรจ็อยางดแีหงกจิหรอืงานทีทํ่า มใิชสกั
วาทาํพอใหเสรจ็ๆ หรอื เพียงเพราะอยากไดรางวลัหรอืผล
กาํไร

๒. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหมั่นประกอบ หมั่น
กระทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไม
ทอดทิ้ง ไมทอถอย กาวไปขางหนาจนกวาจะสําเร็จ

๓. จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ต้ังจิตรับรูในสิ่งที่ทํา และทํา
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สิ่งนั้นดวยความคิด ไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย ใช
ความคิดในเรื่องนั้นบอยๆ เสมอๆ ทํากิจหรืองานนั้นอยาง
อุทิศตัวอุทิศใจ

๔. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน คือ หมั่นใชปญญา
พิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอย่ิง
หยอนเกินเลยบกพรองขัดของ เปนตน ในสิ่งที่ทํานั้น โดยรู
จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน
เพ่ือจัดการและดําเนินงานนั้นใหไดผลดีย่ิงขึ้นไป

ตัวอยางเชน ผูทํางานทั่วๆ ไป อาจจําสั้นๆ วา รักงาน สู
งาน ใสใจงาน และทํางานดวยปญญา

    (ที.ปา. ๑๑/๒๓๑/๒๓๓)

ค. หลักเผล็ดโพธิญาณ ดําเนินตามพระพุทธปฏิปทา ดวยการ
ปฏิบัติตามธรรม ๒ อยางที่เปนเหตุใหพระองคบรรลุสัมโพธิ
ญาณ เรียกวา อุปญญาตธรรม (ธรรมที่พระพุทธเจาทรง
ปฏิบัติเห็นคุณประจักษกับพระองคเอง) คือ

๑. อสนฺตุฏตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ไมสันโดษในกุศลธรรม
คือ ไมรูอิ่ม ไมรูพอ ในการสรางสรรคความดีและสิ่งที่ดี

๒. อปฺปฏิวาณติา จ ปธานสมฺ ึ บาํเพญ็เพยีรไมระยอ คอื
เพียรพยายามกาวหนาเรื่อยไป ไมยอมถอยหลัง ไมยอมแพ
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ไมยอมทอถอยตออุปสรรค และความเหน็ดเหนื่อยยาก
ลําบาก

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๗/๒๒๓)
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๑๐. คนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ

(ชีวิตที่เปนหลักฐาน)

คนทีจ่ะเรยีกไดวา รูจักหา รูจักใชทรพัย หรอืหาเงนิเปน
ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี ต้ังตัวสรางหลักฐานได
และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาที่ทาง
เศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้
ก. ข้ันหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เปนไปเพื่อ
ประโยชนปจจุบัน หรือหลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุข
ขั้นตน ท่ีเรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม* ๔ ประการ

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยัน
หมั่นเพียร ในการปฏิบัติหนาที่การงาน และการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใช
ปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดี จัดการและ
ดําเนินการใหไดผลดี

๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุม
ครอง เก็บ รักษาโภคทรัพยและผลงานที่ตนไดทําไวดวย

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๔ หนา ๑๑๒
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ความขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไม
ใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย

๓. กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสวนา
คบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูท่ีชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย
เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมีความ
สามารถ ผูนาเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพ
การงาน

๔. สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายได
และรายจาย เปนอยูพอดีสมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย
ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว

(องฺ.อฏก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙)

ข. ข้ันแจงจัดสรรทรัพย เมื่อหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรร
ทรัพยนั้น โดยถือหลักการแบงทรัพยเปน ๔ สวน ท่ีเรียกวา
โภควิภาค ๔ คือ
• เอเกน โภเค ภุเฺชยฺย  ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคน
ท่ีควรบํารุงเลี้ยง และทําประโยชน
• ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการ
งาน
• จตตฺุถจฺ นธิาเปยยฺ อกี ๑ สวน เกบ็ไวใัชในคราวจาํเปน

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒)
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ค. ข้ันจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพียร
พยายามแสวงหา รักษา และครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็
เพ่ือจะใชใหเปนประโยชนท้ังแกตนและคนอื่น ถาไมใช
ทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว การหาและการมี
ทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ มิได ดัง
นั้น เมื่อมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพย
หนึ่งสวนแรกในขอ ข. ตามหลัก โภคาทิยะ (ประโยชนท่ีควร
ถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลท่ีอริยสาวกควรยึดถือ ในการที่
จะมีหรือครอบครองทรัพยสมบัติ) ๕ ประการ ดังพุทธพจน
วา

อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยน้ําพักน้ําแรง
ความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางสุจริตชอบธรรม
แลว

๑. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปก
ครองทั้งหลายใหเปนสุข

๒. บํารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจการงานใหเปนสุข
๓. ใชปกปองรักษาสวัสดิภาพ ทําตนใหมั่นคงปลอด

จากภยันตราย
๔. ทําพลี คือ สละเพื่อบํารุงและบูชา ๕ อยาง

(๑) ญาติพลี  สงเคราะหญาติ
(๒)อติถิพลี  ตอนรับแขก
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(๓) ปุพพเปตพลี  ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ
(๔) ราชพล ีบํารงุราชการดวยการเสยีภาษอีากร เปนตน
(๕) เทวตาพล ี ถวายเทวดา คอื ทําบญุอทิุศสิง่ทีเ่คารพ

บูชาตามความเชื่อถือ
๕. อุปถัมภบํารุงพระสงฆ และเหลาบรรพชิตผูประพฤติ

ดี ปฏิบัติชอบ ผูไมประมาทมัวเมา
เมื่อไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะ

หมดสิ้นไปก็สบายใจไดวา ไดใชโภคะนั้นใหเปนประโยชน
ถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพิ่มขึ้น ก็สบายใจ เชนเดียว
กัน เปนอันไมตองเดือดรอนใจในทั้งสองกรณี

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๔๑/๔๘)

การใชจายใน ๕ ขอนี้ ทานมุงแจกแจงรายการที่พึงจาย
ใหรูวาควรใชทรัพยทําอะไรบาง มิใชหมายความวาใหแบง
สวนเทากันไปทุกขอ นอกจากนั้น ทานมุงกลาวเฉพาะราย
การที่พึงจายเปนประจําสําหรับคนทั่วไป แตถาผูใดสามารถ
ก็ควรบําเพ็ญประโยชนใหมากขึ้นไปอีก ตามหลัก สังคห
วัตถุ (ในบทที่ ๔) เปนตน
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๑๑.  คนครองเรือนที่เลิศล้ํา

(ชีวิตบานที่สมบูรณ)

คนที่จะเรียกไดวาประสบความสําเร็จในการครอง
เรือน เปนคฤหัสถหรือชาวบานที่ดี นาเคารพนับถือเปนแบบ
ฉบับ ควรถือเปนตัวอยาง จะตองวัดดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ก. มีความสุขสี่ประการ คือ ความสุขอันชอบธรรมที่ผูครอง
เรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบานควรพยายามทําใหเกิดขึ้น
แกตนอยูเสมอ เรียกสั้นๆ วา  สุขของคฤหัสถ (กามโภคีสุข)
๔ คือ

๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย คือ ความภูมิใจ
เอิบอิ่มและอุนใจวา ตนมีโภคทรัพย ท่ีไดมาดวยน้ําพักน้ํา
แรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม

๒. โภคสขุ สขุเกิดจากการใชจายทรพัย คอื ความภมูใิจ
เอิบอิ่มใจวา ตนไดใชทรัพยท่ีไดมาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว
เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูท่ีควรเลี้ยง และบําเพ็ญคุณประโยชน

๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ความภูมิใจ
เอิบอิ่มใจวา ตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร
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๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือ
ความภมูใิจ เอบิอิม่ใจวา ตนมคีวามประพฤตสิจุรติ ไมบกพรอง
เสียหาย ใครติเตียนไมได ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ*

บรรดาสุข ๔ อยางนี้ อนวัชชสุขมีคามากที่สุด
(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๒/๙๑)

ข. เปนชาวบานแบบฉบับ คนครองเรือน แยกไดเปนหลาย
ประเภท จัดเปนขั้นๆ ไดต้ังแตรายไปถึงดี และที่ดีก็มีหลาย
ระดับ คฤหัสถท่ีดี นาเคารพนับถือแทจริง คือประเภทที่ ๑๐
ใน ชาวบาน  ๑๐ ประเภทตอไปนี้
กลุมที่ ๑ หาทรัพยโดยทางไมชอบธรรม

๑. ไดทรัพยมาแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ท้ังไมเผื่อแผ
แบงปนและไมใชทรัพยนั้นทําความดี  (เสียท้ัง ๓ สวน)

๒. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุข แตไมเผื่อแผแบง
ปนและไมใชทรัพยนั้นทําความดี (เสีย ๒ สวน ดี ๑ สวน)

๓. ไดทรัพยมาแลว เลี้ยงตนใหเปนสุขดวย เผื่อแผแบง
ปนและใชทรัพยนั้นทําความดีดวย (เสีย ๑ สวน ดี ๒ สวน)
กลุมที่ ๒ หาชอบธรรมบาง ไมชอบธรรมบาง

๔. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๓ ดี ๑)
๕. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๒ ดี ๒)

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๕ หนา ๑๑๓



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๓

๖. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ (เสีย ๑ ดี ๓)
กลุมที่ ๓ หาโดยชอบธรรม

๗. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๑ (เสีย ๒ ดี ๑)
๘. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๒ (เสีย ๑ ดี ๒)
๙. ไดทรัพยมาแลว ทําอยางขอ ๓ แตยังติด ยังมัวเมา

หมกมุน กินใชทรัพยสมบัติ โดยไมรูเทาทันเห็นโทษ ไมมี
ปญญาที่จะทําตนใหเปนอิสระเปนนายเหนือโภคทรัพยได 
(เสีย ๑ ดี ๓)
พวกพิเศษ ผูที่แสวงหาชอบธรรม และใชอยางมีสติ-
สัมปชัญญะ มีจิตใจเปนอิสระ มีลักษณะดังนี้

๑๐. แสวงหาทรัพยโดยทางชอบธรรม; ไดมาแลว เลี้ยง
ตนใหเปนสุข; เผื่อแผแบงปน และใชทรัพยนั้นทําความดี;
ไมลุมหลง ไมหมกมุนมัวเมา กินใช  ทรัพยสมบัติโดยรูเทา
ทัน เห็นคุณโทษ ทางดีทางเสียของมัน มีปญญา ทําตนให
เปนอิสระหลุดพน เปนนายเหนือโภคทรัพย

ประเภทที่ ๑๐ นี้ พระพุทธเจาสรรเสริญวาเปนผูเลิศ
ประเสริฐ สูงสุด ควรชมทั้ง ๔ สถาน คือ เปนคฤหัสถแบบ
ฉบับที่นาเคารพนับถือ

(องฺ.ทสก. ๒๔/๙๑/๑๘๘)



ธรรมนูญชีวิต๖๔

ค. กํากับชีวิตดวยธรรมสี่ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับ
การครองชีวิตของคฤหัสถ ท่ีเรียกวา ฆราวาสธรรม* ๔
ประการ ดังนี้

๑. สัจจะ ความจริง คือ ดํารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อ
สัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง จะทําอะไรก็ใหเปนที่เชื่อถือไว
วางใจได

๒. ทมะ ฝกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได รูจักปรับตัว
และแกไขปรับปรุงตนใหกาวหนาดีงามยิ่งขึ้นอยูเสมอ

๓. ขันติ อดทน คือ มุงหนาทําหนาที่การงานดวยความ
ขยันหมั่นเพียร เขมแข็งอดทน ไมหว่ันไหว มั่นในจุดหมาย
ไมทอถอย

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ เอื้อเฟอ ชอบชวยเหลือ
เกื้อกูล บําเพ็ญ ประโยชน สละโลภ ละทิฐิมานะได รวมงาน
กับคนอื่นได ไมใจแคบเห็นแกตัวหรือเอาแตใจตน

(ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑)

ง. รับผิดชอบชีวิตที่เก่ียวของ คือ มีความสัมพันธอันดีงามอบ
อุนเปนสุขภายในครอบครัว ตลอดถึงญาติมิตร ผูรวมงาน

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๖ หนา ๑๑๓



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๕

และคนที่พ่ึงพาอาศัยอยูในปกครองทั้งหมด โดยทําหนาที่มิ
ใชเพียงนําประโยชนทางวัตถุมาใหเขาอยางเดียว แตนํา
ประโยชนสุขทางจิตใจมาใหดวย โดยประพฤติตนเปนตัว
อยาง ชวยชักจูงใหคนในครอบครัวและผูเกี่ยวของใกลชิดทั้ง
หลายเจริญงอกงามขึ้นดวยคุณธรรมที่เรียกวา อารยวัฒิ ท้ัง ๕
ดังตอไปนี้

๑. งอกงามดวยศรัทธา คือ ใหมีความเชื่อความมั่นใจใน
พระรัตนตรัย และในการที่จะทําความดี มีหลักยึดเหนี่ยวจิต
ใจ

๒. งอกงามดวยศีล คือ ใหมีความประพฤติดีงาม สุจริต
รูจักเลี้ยงชีวิต มีวินัย และมีกิริยามารยาทอันงาม

๓. งอกงามดวยสุตะ คือ ใหมีความรูจากการเลาเรียน
สดับฟง โดยแนะนําหรือขวนขวายใหศึกษาหาความรูท่ีจะ
ฟนฟูปรับปรุงชีวิตจิตใจ

๔. งอกงามดวยจาคะ คือ ใหมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ํา
ใจตอกัน และพอใจทําประโยชนแกเพ่ือนมนุษย

๕. งอกงามดวยปญญา คือ ใหมีความรูคิด เขาใจเหตุผล
รูดี รูชั่ว รูคุณ โทษ ประโยชนมิใชประโยชน มองสิ่งทั้ง
หลายตามเปนจริง มีวิจารณญาณ  รูจักใชปญญาพิจารณาเหตุ
ปจจัย แกไขปญหา และจัดทําดําเนินการตางๆ ใหไดผลดี

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๔๐/๔๗)



ธรรมนูญชีวิต๖๖

จ. ครองตนเปนพลเมืองที่ดี นําชีวิตและครอบครัวของตนไป
สูความเจริญ สงบสุข และเปนพลเมืองที่สรางสรรคสังคม
โดยประพฤติ ดังนี้

๑. น สาธารณทารสฺส  ไมคบชูสูหามัวหมกมุนในทาง
เพศ

๒. น ภุเฺช สาธุเมกโก  ไมใจแคบเสพสิ่งเลิศรสผูเดียว
๓. น เสเว โลกายติกํ  ไมพราเวลาถกถอยท่ีเลื่อนลอยไร

สาระ
๔. สีลวา  ประพฤติดี  มีวินัย ต้ังอยูในศีล ๕
๕. วตฺตสมฺปนฺโน  ปฏิบัติกิจหนาที่สม่ําเสมอโดย

สมบูรณ
๖. อปฺปมตฺโต  ไมประมาท กระตือรือรนทุกเวลา
๗. วิจกฺขโณ  มีวิจารณญาณ ทําการโดยใชปญญา
๘. นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ สุภาพ ไมดื้อกระดาง ยินดีรับ

ฟงผูอื่น
๙. สุรโต  เสงี่ยมงาม รักความประณีตสะอาดเรียบรอย
๑๐.สขิโล มุทุ พูดจานาฟง ท้ังใจกายก็ออนโยน ไมหยาบ

คาย
๑๑.สงฺคเหตา จ มิตฺตานํ  มีน้ําใจเอื้อสงเคราะหตอมิตร

สหาย
๑๒. สํวิภาคี  เผื่อแผแบงปน ชวยเหลือคนทั่วไป



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๗

๑๓. วิธานวา  รูจักจัดการงานใหเรียบรอยและไดผลดี
๑๔. ตปฺเปยฺย  บํารุงพระสงฆทรงความรู ผูทรงศีลทรง

ธรรม
๑๕. ธมฺมกาโม ใครธรรม รักความสุจริต
๑๖. สุตาธโร  อานมากฟงมาก รูวิชาของตนเชี่ยวชาญ
๑๗. ปรปุิจฺฉโก  ชอบสอบถามคนควา ใฝหาความรูย่ิงขึน้

ไป
(ขุ.ชา. ๒๘/๙๔๙/๓๓๒)



ธรรมนูญชีวิต๖๘

๑๒. คนไมหลงโลก

(ชีวิตที่ไมถลําพลาด)

บุคคลที่ไมประมาทมัวเมาจนตกเปนทาสของโลกและ
ชีวิต อยางที่เรียกไดวา หลงโลก เมาชีวิต ก็เพราะมีสติ รูจัก
มอง รูจักพิจารณา รูจักวางตัววางใจตอความจริงตางๆ อันมี
ประจําอยูกับโลกและชีวิตเปนคติธรรมดา ดังนี้
ก. รูทันโลกธรรม คือ รูจักพิจารณา รูเทาทัน ต้ังสติใหถูกตอง
ตอสภาวะอันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในชีวิตที่อยู
ทามกลางโลก ซึ่งเรียกวา โลกธรรม (ธรรมดาของโลกหรือ
ความเปนไปตามคติธรรมดา ซึ่งหมุนเวียนมาหาชาวโลก
และชาวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป) ๘ ประการ คือ

ชื่นชม       ขมขื่น
๑. ไดลาภ ๒. เสื่อมลาภ
๓. ไดยศ ๔. เสื่อมยศ
๕. สรรเสริญ ๖. นินทา
๗. สุข ๘. ทุกข

โลกธรรม ๘ นี้ จัดเปน ๒ ฝาย คือ ท่ีชื่นชมนาปรารถนา
นาชอบใจ คนทั่วไปอยากได เรียกวา อิฏฐารมณ พวกหนึ่ง ท่ี



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๙

ขมขื่น ไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ คนทั่วไปเกลียดกลัว
เรียกวา อนิฏฐารมณ พวกหนึ่ง แตจะชอบใจอยากไดหรือไม
ก็ตาม โลกธรรมเหลานี้ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดแกทุกคน ท้ังแก
ปุถุชนผูไมมีการศึกษา และแกอริยสาวกผูมีการศึกษา จะ
แตกตางกัน ก็แตการวางใจและการปฏิบัติตนตอสิ่งเหลานี้
กลาวคือ

๑. ปุถุชนผูไมมีการศึกษา ไมรูจักฝกอบรมตน ยอมไมเขา
ใจ ไมรูเทาทันตามความเปนจริง ลุมหลงลืมตน ยินดียินราย
คราวไดก็หลงใหลมัวเมา หรือลําพองจนเหลิงลอย คราวเสีย
ก็หงอยละเหี่ยหมดกําลังหรือถึงกับคลุมคลั่งไป ปลอยให
โลกธรรมเขาครอบงําย่ํายีจิต ฟูยุบเรื่อยไป ไมพนจากทุกข
โศก

๒. สวนผูมีการศึกษา เปนอริยสาวก รูจักพิจารณารูเทา
ทันตามความเปนจริงวา สิ่งเหลานี้ ไมวาอยางไรก็ตาม ท่ีเกิด
ขึ้นแกตน ลวนไมเที่ยง ไมคงทน ไมสมบูรณ มีความแปรป
รวนไดเปนธรรมดา จึงไมหลงใหลมัวเมาเคลิ้มไปตาม
อิฏฐารมณ ไมขุนมวัหมนหมองคลุมคลัง่ไปในเพราะ
อนฏิฐารมณ มสีตดิาํรงอยูได  วางตวัวางใจพอด ี  ไมเหลงิใน
สขุและไมถกูทกุขทวมทบั

ย่ิงกวานั้น อริยสาวกอาจใชโลกธรรมเหลานั้นใหเปน
ประโยชน เชน ใชอนิฏฐารมณเปนบทเรียน บททดสอบ



ธรรมนูญชีวิต๗๐

หรือเปนแบบฝกหัดในการพัฒนาตน และใชอิฏฐารมณเปน
โอกาสหรือเปนอุปกรณในการสรางสรรคความดีงามและ
บําเพ็ญคุณประโยชนใหย่ิงขึ้นไป

(องฺ.อฏก. ๒๓/๙๖/๑๕๙)

ข. ไมมองขามเทวทูต คือ รูจักมอง รูจักพิจารณาสภาวะที่
ปรากฏอยูเสมอในหมูมนุษย อันเปนสัญญาณเตือนใจให
ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต ท่ีไมควรลุมหลงมัวเมา ซึ่งเรียก
วา เทวทูต (สื่อแจงขาวของยมเทพ หรือตัวแทนของพญายม)
๕ อยาง คือ

๑. เด็กออน วาคนเราทกุคนเกดิมา  กอ็ยางนี ้เพียงเทานี้
๒. คนแก วาทุกคน หากมีชีวิตอยูไดนาน ก็ตองประสบ

ภาวะเชนนี้
๓. คนเจ็บ วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนอาจประสบไดดวย

กันทั้งนั้น
๔. คนตองโทษ วากรรมชั่วนั้น ไมตองพูดถึงตายไป แม

ในบัดนี้ก็มีผลเดือดรอนเปนทุกข
๕. คนตาย วาภาวะเชนนี้ เราทุกคนตองไดพบ ไมมีใคร

พน และกําหนดไมไดวา ท่ีไหน เมื่อใด
มองเห็นสภาพเชนนี้เมื่อใด เชน เมื่อผานเขาไปในสุสาน

ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลเปนตน ก็มิใหมีใจหดหูหรือ



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๗๑

หวาดกลัว แตใหมีสติ รูจักใชปญญาพิจารณา จะไดเกิดความ
สังเวช เรงขวนขวายประกอบแตกัลยาณกรรม คือ การ
กระทําที่ดีงาม ดําเนินชีวิตดวยความไมมัวเมา ไมประมาท

(ม.อุ. ๑๔/๕๐๗/๓๓๕)

ค. คํานึงสูตรแหงชีวิต แมไมใชเวลาที่มองเห็นเทวทูต ก็ควร
พิจารณาอยูเสมอ ตามหลักที่เรียกวา อภิณหปจจเวกขณ (สิ่ง
ท่ีทุกคน ไมวาหญิง ไมวาชาย ไมวาชาวบาน ไมวาชาววัด
ควรหัดพิจารณาเนืองๆ) ซึ่งมีอยู ๕ ประการ คือ

๑. ชราธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได

๒. พยาธิธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความเจ็บ
ปวยไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บปวยไปได

๓. มรณธัมมตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความตายเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได

๔. ปยวินาภาวตา ควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจักตอง
ประสบความพลัดพราก ทั้งจากคนและของที่รักที่ชอบใจไปทั้งสิ้น

๕. กมัมสัสกตา ควรพจิารณาเนอืงๆ วา เรามกีรรมเปนของตน
เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมนั้น

เมือ่พิจารณาอยูเสมออยางนี ้ กจ็ะชวยปองกนัความมวัเมา
ในความเปนหนุมสาว ในทรัพยสมบัติ และในชีวิต เปนตน
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บรรเทาความลุมหลงความถือมั่นยึดติด และปองกันการทํา
ความทุจริต ทําใหเรงขวนขวายทําแตสิ่งที่ดีงามเปน
ประโยชน

              (องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๗/๘๑)



หมวดสาม
คนกับคน

๑๓. คนรวมชีวิต

(คูครองที่ดี)

คูครองที่ดี ท่ีจะเปนคูรวมชีวิตกันได นอกจากกาม
คุณแลว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติตามขอปฏิบัติ ดังนี้
ก. คูสรางคูสม มีหลักธรรมของคูชีวิต ท่ีจะทําใหคูสมรสมี
ชีวิตสอดคลอง กลมกลืนกัน เปนพ้ืนฐานอันมั่นคงที่จะทําให
อยูครองกันไดยืดยาว เรียกวา  สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ

๑. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิ
ศาสนา สิ่งเคารพบูชา แนวความคิดความเชื่อถือ หรือหลัก
การตางๆ ตลอดจนแนวความสนใจอยางเดียวกัน หนักแนน
เสมอกัน หรือปรับเขาหากัน ลงกันได

๒. สมสลีา มีศลีสมกัน มคีวามประพฤต ิ ศีลธรรม จรรยา
มารยาท พ้ืนฐานการอบรม พอเหมาะสอดคลอง ไปกันได
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๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความ
โอบออมอารี ความมีใจกวาง ความเสียสละ ความพรอมที่จะ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น พอกลมกลืนกัน ไมขัดแยงบีบคั้นกัน

๔. สมปญญา มีปญญาสมกัน รูเหตุรูผล เขาใจกัน อยาง
นอยพูดกันรูเรื่อง

(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๕๕/๘๐)
ข. คูช่ืนชมคูระกํา หรือ คูบุญคูกรรม คือ คูครองที่มีคุณธรรม
ลักษณะนิสัยความประพฤติปฏิบัติ การแสดงออกตอกัน ท่ี
ทําใหเกื้อกูลกันหรือถูกกัน ก็มี ตองยอมทนกันหรืออยูกัน
อยางขมขื่น ก็มี ในกรณีนี้ ทานแสดง ภรรยา ประเภทตางๆ
ไว ๗ ประเภท คือ

๑. วธกาภริยา ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต คือ ภรรยาที่มิได
อยูกินดวยความพอใจ ดูหมิ่น และคิดทําลายสามี

๒. โจรีภริยา ภรรยาเยี่ยงโจร  คือ ภรรยาชนิดที่ลาง
ผลาญทรัพยสมบัติ

๓. อัยยาภริยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือ ภรรยาที่เกียจคราน
ไมใสใจการงาน ปากราย หยาบคาย ชอบขมสามี

๔. มาตาภริยา ภรรยาเยี่ยงมารดา คือ ภรรยาที่หวังดี
เสมอ คอยหวงใย เอาใจใส สามีหาทรัพยมาไดก็เอาใจใสคอย
ประหยัดรักษา
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๕. ภคนิภีรยิา ภรรยาเยีย่งนองสาว คอื ภรรยาผูเคารพรกั
สามี ดังนองรักพ่ี มีใจออนโยน รูจักเกรงใจ มักคลอยตาม
สามี

๖. สขีภริยา ภรรยาเยี่ยงสหาย คือ ภรรยาที่เปนเหมือน
เพ่ือน มีจิตภักดี เวลาพบสามีก็ราเริงยินดี วางตัวดี ประพฤติดี
มีกิริยามารยาทงาม เปนคูคิดคูใจ

๗. ทาสีภริยา ภรรยาเยี่ยงนางทาสี คือ ภรรยาที่ยอมอยู
ใตอํานาจสามี ถูกสามีตะคอกตบตี ก็อดทน ไมแสดงความ
โกรธตอบ

(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๐/๙๒)

ทานสอนใหภรรยาสํารวจตนวา ท่ีเปนอยู ตนเปน
ภรรยาประเภทไหน ถาจะใหดี ควรเปนภรรยาประเภทใด
สําหรับชายอาจใชเปนหลักสํารวจอุปนิสัยของตนวาควรแก
หญิงประเภทใดเปนคูครอง และสํารวจหญิงที่จะเปนคูครอง
วาเหมาะกับอุปนิสัยตนหรือไม

แมสามีก็ยอมมีหลายประเภท พึงเทียบเอาจากภรรยา
ประเภทตางๆ เหลานั้น
ค. คูศีลธรรมคูความดี เอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือน
คือ  ฆราวาสธรรม* ๔ ประการมาใชตอกันในบานดวย ดังนี้
                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๖ หนา ๑๑๓
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๑. สัจจะ ความจริง  คือ ซื่อสัตยตอกัน ท้ังจริงใจ จริง
วาจา และจริงในการกระทํา

๒. ทมะ ฝกตน คือ รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แก
ไขขอบกพรองขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขาหากัน และปรับ
ปรุงตนใหดีงามยิ่งขึ้นไป

๓. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม
ทนตอความลวงล้ําก้ําเกินกัน และรวมกันอดทนตอความ
เหนื่อยยากลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรคไปดวยกัน

๔. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุข
สําราญ ความพอใจสวนตนเพื่อคูครองได เชน อดหลับอด
นอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน ตลอดจนมีจิตใจเอื้อ
เฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครอง ไมใจแคบ

(สํ.ส. ๑๕/๘๔๕/๓๑๖)

ง. คูถูกหนาที่ตอกัน สงเคราะห อนุเคราะหกัน ตามหลัก
ปฏิบัติในทิศ ๖ ขอท่ีวาดวย ทิศเบื้องหลัง* คือ

สามีปฏิบัติตอภรรยา โดย
๑. ยกยองใหเกียรติสมฐานะที่เปนภรรยา
๒. ไมดูหมิ่น
๓. ไมนอกใจ

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔
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๔. มอบความเปนใหญในงานบาน
๕. หาเครื่องแตงตัวมาใหเปนของขวัญตามโอกาส
ภรรยาอนุเคราะหสามี โดย
๑. จัดงานบานใหเรียบรอย
๒. สงเคราะหญาติมิตรทั้งสองฝายดวยดี
๓. ไมนอกใจ
๔. รักษาทรัพยสมบัติท่ีหามาได
๕. ขยัน ชางจัดชางทํา เอางานทุกอยาง

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๑/๒๐๔)

จ. พอบานเห็นใจภรรยา สตรีมีความทุกขจําเพาะตัวอีกสวน
หนึ่ง ตางหากจากผูชาย ซึ่งสามีพึงเขาใจ และพึงปฏิบัติดวย
ความเอาใจใส เห็นอกเห็นใจ คือ

๑. ผูหญิงตองจากหมูญาติมาอยูกับตระกูลของสามีท้ังที่
ยังเปนเด็กสาว สามีควรใหความอบอุนใจ

๒. ผูหญิงมีระดู  ซึ่งบางคราวกอปญหาใหเกิดความ
แปร-ปรวนทั้งใจกาย ฝายชายควรเขาใจ

๓. ผูหญิงมีครรภ ซึ่งยามนั้นตองการความเอาใจใส
บํารุงกายใจเปนพิเศษ
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๔. ผูหญงิคลอดบตุร ซึง่เปนคราวเจบ็ปวดทกุขแสน
สาหสั และเสี่ยงชีวิตมาก สามีควรใสใจเหมือนเปนทุกขของ
ตน

๕. ผูหญิงตองคอยปรนเปรอเอาใจฝายชาย ฝายชายไม
ควรเอาแตใจตวั พึงซาบซึง้ในความเอือ้เฟอและมนี้าํใจตอบ
แทน

(นัย สํ.สฬ. ๑๘/๔๖๒/๒๙๗)
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๑๔. คนรับผิดชอบตระกูล

(หัวหนาครอบครัวที่ดี)

ผูท่ีเปนหวัหนาครอบครวั นอกจากปฏบัิติตามหลกั
ธรรมอื่นๆ ท่ีกลาวมาขางตน เชน เปนคนที่รูจักทํามาหาเลี้ยง
ชีพเปนตนแลว พึงปฏิบัติตามหลักธรรมเกี่ยวกับความรับผิด
ชอบตอวงศตระกูลบางอยาง ตอไปนี้
ก. รักษาตระกูลใหคงอยู โดยปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับ
ดํารงความมั่งคั่งของตระกูลใหย่ังยืน หรือเหตุท่ีทําใหตระกูล
มั่งคั่งตั้งอยูไดนาน เรียกวา กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ อยาง คือ

๑. นัฏฐคเวสนา  ของหายของหมด รูจักหามาไว
๒. ชณิณปฏสิงัขรณา ของเกาของชาํรดุ รูจักบรูณะซอมแซม
๓. ปริมิตปานโภชนา  รูจักประมาณในการกิน การใช
๔. อธิปจจสีลวันตสถาปนา ต้ังหญิงหรือชายมีศีลธรรม

เปนพอบานแมเรือน
(องฺ.จุตกฺก. ๒๑/๒๕๙/๓๓๗)

ข. บูชาคนที่เหมือนไฟ บุคคลตอไปนี้เปรียบเหมือนไฟ ถา
ปฏิบัติถูกตองยอมเกิดคุณมาก แตถาปฏิบัติผิดอาจเกิดโทษ
รายแรง เปนเหมือนไฟเผาผลาญตัว จึงควรปฏิบัติดุจพวกนับ
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ถือการบูชาไฟในสมัยโบราณ บําเรอไฟที่ตนบูชาดวยความ
เอาใจใสระมดัระวงัตัง้ใจทาํใหถกูตอง เพราะมคีวามเคารพยาํ
เกรง เรียกวา อัคคิปาริจริยา (ไฟที่ควรบํารุง หรือบุคคลที่ควร
บูชาดวยการใสใจบํารุงเลี้ยง และใหความเคารพนับถือตาม
ควรแกฐานะ ดุจไฟบูชาของผูบูชาไฟ) มี ๓ อยาง คือ

๑. อาหุไนยัคคิ ไฟที่ควรแกของคํานับ ไดแกบิดามารดา
๒. คหปตัคคิ ไฟประจําตัวเจาบาน ไดแกบุตร ภรรยา

และคนในปกครอง
๓. ทักขิไณยัคคิ ไฟทักขิไณย ไดแกบรรพชิต หรือพระ

ภิกษุสงฆผูทรงศีล ซึ่งทําหนาที่สั่งสอน ผดุงธรรม ท่ี
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไมประมาทมัวเมา

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙)

ค. ใสใจบุตรธิดา ในฐานะที่เปนบิดามารดา พึงรูจัก บุตร ๓
ประเภท และใหการศึกษาอบรมใหเปนบุตรชนิดที่ดีท่ีสุด คือ

๑. อภิชาตบุตร บุตรที่ยิ่งกวาบิดามารดา ดีเลิศกวาพอ
แม

๒. อนุชาตบุตร บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดา เสมอดวย
พอแม

๓. อวชาตบุตร บุตรที่ต่ําลงกวาบิดามารดา เสื่อมทราม
ทําลายวงศตระกูล

  (ขุ.อิติ. ๒๕/๒๕๒/๒๗๙)
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ง. ทําหนาที่ผูมากอน คือ พึงอนุเคราะหบุตรธิดาตามหลัก
ปฏิบัติในฐานะที่บิดามารดาเปนเสมือน ทิศเบื้องหนา* ดังนี้

๑. หามปรามปองกันจากความชั่ว
๒. ดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในความดี
๓. ใหศึกษาศิลปวิทยา
๔. เปนธุระในเรื่องจะมีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพยสมบัติใหเมื่อถึงโอกาส

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๘/๒๐๒)

จ. เปนราษฎรที่มีคุณภาพ ครอบครัวเปนหนวยสังคมพื้น
ฐาน ท่ีจะเปนสวนประกอบชวยใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง
มั่นคง ดังนั้น หัวหนาครอบครัวท่ีดี พึงเปนราษฎรที่ดีของรัฐ
ดวย โดยครองตนเปนพลเมืองที่ดีตามหลักปฏิบัติในบทที่
๑๑ ขอ จ.

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔
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๑๕. คนสืบตระกูล
(ทายาทที่ดี)

ผูเปนทายาท นอกจากจะรับทรัพยสมบัติและวงศ
ตระกูลมารักษาสืบตอแลว จะตองรับเอาหนาที่และคุณธรรม
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการรักษาวงศตระกูล มาปฏิบัติสืบตอไปดวย
แตในเบื้องตน ในฐานะที่เปนทายาทที่ดี พึงปฏิบัติตามหลัก
ธรรมตอไปนี้
ก. เปดประตูสูความเจริญกาวหนา ดําเนินตามหลักธรรมที่
เปนทวารแหงประโยชนสุข หรือขอปฏิบัติท่ีเปนดุจประตูชัย
อันเปดออกไปสูความเจริญกาวหนาของชีวิต ท่ีเรียกวา วัฒน
มุข ๖* ประการ ตอไปนี้

๑. อาโรคยะ รักษาสุขภาพดี มีลาภอันประเสริฐ คือ
ความไรโรคทั้งจิตและกาย

๒. ศีล มีระเบียบวินัย ประพฤติดีมีมรรยาทงาม ไมกอ
ความเดือดรอนแกสังคม

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๗ หนา ๑๑๓



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๑

๓. พุทธานุมัต ไดคนดีเปนแบบอยาง ศึกษาเยี่ยงนิยม
แบบอยางของมหาบุรุษพุทธชน

๔. สุตะ ตั้งใจเรียนใหรูจริง เลาเรียนคนควาใหรูเชี่ยว
ชาญ ใฝสดับเหตุการณใหรูเทาทัน

๕. ธรรมานุวัติ ทําแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม ดํารงมั่นใน
สุจริต ท้ังชีวิตและงานดําเนินตามธรรม

๖. อลีนตา มีความขยันหมั่นเพียร มีกําลังใจแข็งกลา
ไมทอถอยเฉื่อยชา เพียรกาวหนาเรื่อยไป

(ขุ.ชา. ๒๗/๘๔/๒๗)

ข. ปดชองทางที่เขามาของความเสื่อม หลีกเวนความ
ประพฤติท่ีเปนชองทางของความเสื่อมความพินาศ ซึ่งจะ
เปนเหตุใหโภคทรัพยยอยยับไป ท่ีเรียกวา อบายมุข ๖
ประการ คือ

๑. ติดสุรายาเมา ซึ่งมีโทษ ๖
๑. ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ
๒. กอการทะเลาะวิวาท
๓. ทําลายสุขภาพ
๔. เสื่อมเกียรติเสียชื่อเสียง
๕. ทําใหแสดงดาน ไมรูจักอาย
๖. ทอนกําลังปญญา



ธรรมนูญชีวิต๘๒

๒. เอาแตเที่ยวกลางคืน  ซึ่งมีโทษ ๖
๑. เปนการไมรักษาตัว
๒. เปนการไมรักษาลูกเมีย
๓. เปนการไมรักษาทรัพยสมบัติ
๔. เปนที่ระแวงสงสัย
๕. เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ
๖. เปนทางมาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก

๓. จองจะดูการเลน ซึ่งมีโทษ ทําใหการงานเสื่อมเสีย
เพราะใจกังวลคอยคิดจอง และเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้นๆ เชน
เตนรําที่ไหน ขับรอง ดนตรี  ท่ีไหน ไปที่นั่น

๔. ไมเวนการพนัน ซึ่งมีโทษ ๖
๑. เมื่อชนะ ยอมกอเวร
๒. เมื่อแพ ก็เสียดายทรัพยท่ีเสียไป
๓. ทรัพยหมดไปๆ เห็นชัดๆ
๔. เขาที่ประชุม เขาไมเชื่อถือถอยคํา
๕. เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง
๖. ไมเปนที่พึงประสงคของผูจะหาคูครองใหลูก

ของเขา เพราะเห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมไหว
๕. ม่ัวสุมมิตรชั่ว ซึ่งมีโทษทําใหกลายไปเปนคนชั่ว

อยางคนที่ตนคบ ท้ัง ๖ ประเภท คือ ไดเพ่ือนที่ชักนําใหกลาย



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๓

เปนนักการพนัน นักเลงผูหญิง นักเลงเหลา นักลวงของ
ปลอม นักหลอกนักตม และนักเลงหัวไม

๖. มัวแตเกียจคราน ซึ่งมีโทษ ทําใหยกเหตุตางๆ เปน
ขออาง ผัดเพี้ยน ไมทําการงาน โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มี
อยูก็หมดสิ้นไป คือ ใหอางไปทั้ง ๖ กรณี วา หนาวนัก รอน
นัก เย็นไปแลว ยังเชานัก หิวนัก อิ่มนัก แลวไมทําการงาน

(ที.ปา. ๑๑/๑๗๙/๑๙๖)

ค. เช่ือมสายสัมพันธกับบุรพการี คือ ในฐานะที่เปนบุตรธิดา
พึงเคารพบิดามารดา ผูเปรียบเสมือน ทิศเบื้องหนา* ดังนี้

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๙/๒๐๒)

ง. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา พระพุทธเจาตรัสวา ลูกๆ
คือเด็กทั้งหลาย เปนฐานรองรับมนุษยชาติ ลูกในครอบครัว
                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔



ธรรมนูญชีวิต๘๔

คือเด็กในสังคม ควรไดรับการฝกอบรมใหเปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ีเปนตนทุนในตัว ซึ่งจะทําใหพรอมที่จะกาวหนาไปในการ
ศึกษาพัฒนาชีวิตของตน และเปนสมาชิกที่มีคุณคาของ
สังคม ดวยการปลูกฝงคุณสมบัติท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทอง
ของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุงอรุณของการศึกษา ๗ ประการ ดังนี้

๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
๖. ตั้งตนอยูในความไมประมาท
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑. คนผู

เปนสัตวประเสริฐ



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๕

๑๖. คนที่จะคบหา
(มิตรแท-มิตรเทียม)

การคบเพื่อนเปนสิ่งสําคัญ มีผลตอความเจริญกาวหนา
และความเสื่อมของชีวิตอยางมาก จึงควรทราบหลักธรรม
เกี่ยวกับเรื่องมิตรที่เปนขอสําคัญๆ ไว ในที่นี้จะแสดงเรื่อง
คนที่ควรคบ คนที่ไมควรคบ และหลักปฏิบัติตอกันระหวาง
มิตรสหาย ดังตอไปนี้
ก. มิตรเทียม พึงรูจักมิตรเทียม หรือศัตรูผูมาในรางของมิตร
(มิตรปฏิรูปก) ๔ ประเภท ดังนี้

๑. คนปอกลอก  ขนเอาของเพื่อนไปฝายเดียว (หรชน*)
มีลักษณะ ๔

๑. คิดเอาแตไดฝายเดียว
๒. ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก
๓. ตัวมีภัย จึงมาชวยทํากิจของเพื่อน
๔. คบเพื่อน เพราะเห็นแกประโยชน

๒. คนดีแตพูด (วจีบรม) มีลักษณะ ๔
๑. ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๙ หนา ๑๑๔



ธรรมนูญชีวิต๘๖

๒. ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย
๓. สงเคราะหดวยสิ่งที่หาประโยชนมิได
๔. เมื่อเพ่ือนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ

๓. คนหัวประจบ (อนุปยภาณี) มีลักษณะ ๔
๑. จะทําชั่วก็เออออ
๒. จะทําดีก็เออออ
๓. ตอหนาสรรเสริญ
๔. ลับหลังนินทา

๔. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย) มีลักษณะ ๔
๑. คอยเปนเพื่อนดื่มน้ําเมา
๒. คอยเปนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
๓. คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการละเลน
๔. คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน

ข. มิตรแท พึงรูจักมิตรแท หรือมิตรดวยใจจริง (สุหทมิตร)
๔ ประเภท ดังนี้

๑. มิตรอุปการะ (อุปการก) มีลักษณะ ๔
๑. เพ่ือนประมาท ชวยรักษาเพื่อน
๒. เพ่ือนประมาท ชวยรักษาทรัพยสินของเพื่อน
๓. เมื่อมีภัย เปนที่พ่ึงพํานักได
๔. มีกิจจําเปน ชวยออกทรัพยใหเกินกวาที่ออกปาก

๒. มิตรรวมสุขรวมทุกข (สมานสุขทุกข) มีลักษณะ ๔



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๗

๑. บอกความลับแกเพ่ือน
๒. รักษาความลับของเพื่อน
๓. มีภัยอันตรายไมละทิ้ง
๔. แมชีวิตก็สละใหได

๓. มิตรแนะนําประโยชน (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔
๑. จะทําชั่วเสียหาย คอยหามปรามไว
๒. แนะนําสนับสนุนใหต้ังอยูในความดี
๓. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ไมเคยไดรูไดฟง
๔. บอกทางสุขทางสวรรคให

๔. มิตรมีใจรัก (อนุกัมป*) มีลักษณะ ๔
๑. เพ่ือนมีทุกข พลอยไมสบายใจ (ทุกข ทุกขดวย)
๒. เพ่ือนมีสุข พลอยแชมชื่นยินดี (สุข สุขดวย)
๓. เขาติเตียนเพ่ือน ชวยยับยั้งแกให
๔. เขาสรรเสริญเพื่อน ชวยพูดเสริมสนับสนุน

(ที.ปา. ๑๑/๑๙๒/๒๐๑)

ค. มิตรตอมิตร พึงสงเคราะหอนุเคราะหกัน ตามหลักปฏิบัติ
ในฐานะที่เปนเสมือน ทิศเบื้องซาย* ดังนี้

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๐ หนา ๑๑๔



ธรรมนูญชีวิต๘๘

พึงปฏิบัติตอมิตรสหาย ดังนี้
๑ เผื่อแผแบงปน
๒. พูดจามีน้ําใจ
๓. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๔. มีตนเสมอ รวมสุขรวมทุกขดวย
๕. ซื่อสัตยจริงใจ

มิตรสหายอนุเคราะหตอบ ดังนี้
๑. เมื่อเพ่ือนประมาท ชวยรักษาปองกัน
๒. เมือ่เพ่ือนประมาท ชวยรกัษาทรพัยสมบติัของ

เพ่ือน
๓. ในคราวมีภัย เปนที่พ่ึงได
๔. ไมละทิ้งในยามทุกขยาก
๕. นับถือตลอดถึงวงศญาติของมิตร

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๒/๒๐๔)

                                                                                                           
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๙

๑๗. คนงาน-นายงาน

(ลูกจาง-นายจาง)

คนที่มาทํากิจการงานรวมกัน ในฐานะลูกจางฝายหนึ่ง
และนายจางฝายหนึ่ง ควรปฏิบัติตอกันใหถูกตองตามหนาที่
เพ่ือความสัมพันธอันดีตอกัน และเพื่อใหงานไดผลดี โดยทํา
ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ขอท่ีวาดวย ทิศเบื้องลาง* ดังนี้
ก. นายจาง พึงบํารุงคนรับใชและคนงาน ดังนี้

๑. จัดงานใหทํา ตามความเหมาะสมกับกําลัง เพศ วัย
ความสามารถ

๒. ใหคาจางรางวัลสมควรแกงานและความเปนอยู
๓. จัดสวัสดิการดี มีชวยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข

เปนตน
๔. มีอะไรไดพิเศษมา ก็แบงปนให
๕. ใหมีวันหยุด และพักผอนหยอนใจ ตามโอกาสอัน

ควร
                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔



ธรรมนูญชีวิต๙๐

ข. คนรับใชและคนงาน มีน้ําใจชวยเหลือนาย ดังนี้
๑. เริ่มทํางานกอน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. เอาแตของที่นายให
๔. ทําการงานใหเรียบรอยและดีย่ิงขึ้น
๕. นําความดีของนายงานและกิจการไปเผยแพร

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๓/๒๐๕)



หมวดสี่
คนกับมรรคา

๑๘. คนผูสั่งสอนหรือใหการศึกษา

(ครู อาจารย หรือผูแสดงธรรม)

ผูทําหนาที่สั่งสอน ใหการศึกษาแกผูอื่น โดยเฉพาะครู
อาจารย พึงประกอบดวยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลัก
ปฏิบัติ ดังนี้
ก. เปนกัลยาณมิตร คือ ประกอบดวยองคคุณของกัลยาณ-
มิตร หรือ  กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ ดังนี้

๑. ปโย นารัก คือ มีเมตตากรุณา ใสใจคนและ
ประโยชนสุขของเขา เขาถึงจิตใจ สรางความรูสึกสนิทสนม
เปนกันเอง ชวนใจผูเรียนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม

๒. ครุ นาเคารพ คือ เปนผูหนักแนน ถือหลักการเปน
สําคัญ และมีความประพฤติสมควรแกฐานะ ทําใหเกิดความ
รูสึกอบอุนใจ เปนที่พ่ึงไดและปลอดภัย



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๑

๓. ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริง ทรงภูมิปญญา
แทจริง และเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนอยูเสมอ เปนที่นายก
ยองควรเอาอยาง ทําใหศิษยเอยอางและรําลึกถึงดวยความ
ซาบซึ้ง มั่นใจ และภาคภูมิใจ

๔. วตฺตา รูจักพูดใหไดผล คือ รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวา
เมือ่ไรควรพดูอะไร อยางไร คอยใหคาํแนะนาํวากลาว
ตักเตอืน เปนที่ปรึกษาที่ดี

๕. วจนกฺขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคํา
ปรึกษาซักถาม แมจุกจิก ตลอดจนคําลวงเกินและคําตักเตือน
วิพากษวิจารณตางๆ อดทนฟงได ไมเบือ่หนาย ไมเสยีอารมณ
*

๖. คมฺภีรจฺ กถํ กตฺตา แถลงเรื่องลํ้าลึกได คือ กลาวชี้
แจงเรื่องตางๆ  ท่ียุงยากลึกซึ้งใหเขาใจได และสอนศิษยให
ไดเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

๗. โน จฏาเน นิโยชเย  ไมชักนําในอฐาน คือ ไมชักจูง
ไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไมสมควร

(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๓๔/๓๓)

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๑ หนา ๑๑๔



ธรรมนูญชีวิต๙๒

ข. ตั้งใจประสิทธ์ิความรู โดยตั้งตนอยูในธรรมของผูแสดง
ธรรม ท่ีเรียกวา ธรรมเทศกธรรม ๕ ประการ คือ

๑. อนุบุพพิกถา สอนใหมีข้ันตอนถูกลําดับ คือ แสดง
หลักธรรม หรือเนื้อหา ตามลําดับความงายยากลุมลึก มีเหตุ
ผลสัมพันธตอเนื่องกันไปโดยลําดับ

๒. ปริยายทัสสาวี จับจุดสําคัญมาขยายใหเขาใจเหตุผล
คือ ชี้แจง ยกเหตุผลมาแสดง ใหเขาใจชัดในแตละแงแตละ
ประเด็น อธิบายยักเยื้องไปตางๆ ใหมองเห็นกระจางตาม
แนวเหตุผล

๓. อนทุยตา ตัง้จติเมตตาสอนดวยความปรารถนาด ี คอื
สอนเขาดวยจิตเมตตา มุงจะใหเปนประโยชนแกผูรับคําสอน

๔. อนามสินัดร ไมมีจติเพงเล็งมุงเหน็แกอามสิ คอื สอน
เขามิใชมุงที่ตนจะไดลาภ สินจาง หรือผลประโยชนตอบ
แทน

๕. อนุปหัจจ* วางจิตตรงไมกระทบตนและผูอ่ืน คือ
สอนตามหลกัตามเนือ้หา มุงแสดงอรรถ แสดงธรรม ไมยก
ตน ไมเสียดสีขมขี่ผูอื่น

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๕๙/๒๐๕)

ค. มีลีลาครูครบทั้งสี่ ครูท่ีสามารถมีลีลาของนักสอน ดังนี้
                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๒ หนา ๑๑๔



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๓

๑. สันทัสสนา ช้ีใหชัด จะสอนอะไร ก็ชี้แจงแสดงเหตุ
ผล แยกแยะอธบิาย ใหผูฟงเขาใจแจมแจง ดงัจงูมอืไปดเูหน็
กบัตา

๒. สมาทปนา ชวนใหปฏบิตั ิ คอื สิง่ใดควรทาํ กบ็รรยาย
ใหมองเห็นความสําคัญ และซาบซึ้งในคุณคา เห็นสมจริง จน
ผูฟงยอมรับ อยากลงมือทํา หรือนําไปปฏิบัติ

๓. สมุตเตชนา เราใหกลา คือ ปลุกใจใหคึกคัก เกิดความ
กระตือรือรน มีกําลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทําใหสําเร็จ ไม
กลัวเหน็ดเหนื่อยหรือยากลําบาก

๔. สัมปหังสนา ปลุกใหราเริง คือ ทําบรรยากาศใหสนุก
สดชื่น แจมใส เบิกบานใจ ใหผูฟงแชมชื่น มีความหวัง มอง
เห็นผลดีและทางสําเร็จ

จํางายๆ วา สอนให แจมแจง จูงใจ แกลวกลา ราเริง
(เชน ที.สี. ๙/๑๙๘/๑๖๑)

ง. มีหลักตรวจสอบสาม เมื่อพูดอยางรวบรัดที่สุด ครูอาจ
ตรวจสอบตนเองดวยลักษณะการสอนของพระบรมครู ๓
ประการ คือ

๑. สอนดวยความรูจริง รูจริง ทําไดจริง จึงสอนเขา
๒. สอนอยางมเีหตผุล ใหเขาพจิารณาเขาใจแจงดวยปญญา

ของเขาเอง



ธรรมนูญชีวิต๙๔

๓. สอนใหไดผลจริง สําเร็จความมุงหมายของเรื่องที่
สอนนั้นๆ เชน ใหเขาใจไดจริง เห็นความจริง ทําไดจริง นํา
ไปปฏิบัติไดผลจริง เปนตน

(องฺ.ติก. ๒๐/๕๖๕/๓๕๖)

จ.  ทําหนาที่ครูตอศิษย คือ ปฏิบัติตอศิษย โดยอนุเคราะห
ตามหลักธรรมเสมือนเปน ทิศเบื้องขวา* ดังนี้

๑. แนะนําฝกอบรมใหเปนคนดี
๒. สอนใหเขาใจแจมแจง
๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง
๔. สงเสริมยกยองความดีงามความสามารถใหปรากฏ
๕. สรางเครื่องคุมภัยในสารทิศ คือ สอนฝกศิษยใหใช

วิชาเลี้ยงชีพไดจริงและรูจักดํารงตนดวยดี ท่ีจะเปนประกัน
ใหดําเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดี มีความสุขความเจริญ∗∗

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓)

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔
∗∗ ดู บันทึกทายเลม ๑๓ หนา ๑๑๔



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๕

๑๙. คนผูเลาเรียนศึกษา

(นักเรียน นักศึกษา นักคนควา)

คนที่เลาเรียนศึกษา จะเปนนักเรียน นักศึกษา หรือนัก
คนควาก็ตาม นอกจากจะพึงปฏิบัติตามหลักธรรมสําหรับคน
ท่ีจะประสบความสําเร็จ คือ จักร ๔* และอิทธิบาท ๔* แลว
ยังมหีลกัการทีค่วรรู และหลกัปฏบัิติท่ีควรประพฤตอิกี ดงัตอ
ไปนี้
ก.  รูหลักบุพภาคของการศึกษา คือ รูจักองคประกอบที่เปน
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ ดังนี้

๑. องคประกอบภายนอกที่ดี ไดแก มีกัลยาณมิตร
หมายถึง รูจักหาผูแนะนําสั่งสอน ท่ีปรึกษา เพ่ือน หนังสือ
ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางสังคมโดยทั่วไป ท่ีดี ท่ีเกื้อกูล ซึ่งจะ
ชักจูง หรือกระตุนใหเกิดปญญาได ดวยการฟง การสนทนา
ปรึกษา ซักถาม การอาน การคนควา ตลอดจนการรูจักเลือก
ใชสื่อมวลชนใหเปนประโยชน

                                                                                         
* ดู บทที่ ๑๐



ธรรมนูญชีวิต๙๖

๒. องคประกอบภายในที่ดี ไดแก โยนิโสมนสิการ
หมายถึง การใชความคิดถูกวิธี รูจักคิด หรือคิดเปน คือ มอง
สิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณา สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะ
สิ่งนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ออกใหเห็นตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธแหงเหตุปจจัย จนเขาถึงความจริง และแก
ปญหาหรือทําประโยชนใหเกิดขึ้นได

กลาวโดยยอวา
ขอหนึง่ รูจักพ่ึงพาใหไดประโยชนจากคนและสิง่ทีแ่วด

ลอม
ขอสอง รูจักพ่ึงตนเอง และทําตัวใหเปนที่พ่ึงของผูอื่น

(ม.มู. ๑๒/๔๙๗/๕๓๙)

ข. มีหลักประกันของชีวิตที่พัฒนา เมื่อรูหลักบุพภาคของ
การศึกษา ๒ อยางแลว พึงนํามาปฏิบัติในชีวิตจริง พรอมกับ
สรางคุณสมบัติอื่นอีก ๕ ประการใหมีในตน รวมเปนองค ๗
ท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุงอรุณของ
การศึกษา ท่ีพระพุทธเจาทรงเปรียบวาเหมือนแสงอรุณเปน
บุพนิมิตแหงอาทิตยอุทัย เพราะเปนคุณสมบัติตนทุนที่เปน
หลักประกันวา จะทําใหกาวหนาไปในการศึกษา และชีวิตจะ
พัฒนาสูความดีงามและความสําเร็จที่สูงประเสริฐอยางแน
นอน ดังตอไปนี้



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๗

๑. แสวงแหลงปญญาและแบบอยางที่ดี
๒. มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต
๓. มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค
๔. มุงมั่นฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะใหถึงได
๕. ยึดถือหลักเหตุปจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล
๖. ตั้งตนอยูในความไมประมาท
๗. ฉลาดคิดแยบคายใหไดประโยชนและความจริง
ดูคําอธิบายใน หมวดนํา คนกับความเปนคน ๑. คนผูเปน

สัตวประเสริฐ
ค.  ทําตามหลักเสริมสรางปญญา ในทางปฏิบัติ อาจสราง
ปจจัยแหงสัมมาทิฏฐิ ๒ อยางขางตนนั้นได ดวยการปฏิบัติ
ตามหลัก วุฒิธรรม* (หลักการสรางความเจริญงอกงามแหง
ปญญา) ๔ ประการ

๑. สปัปรุสิสงัเสวะ เสวนาผูรู  คอื รูจักเลอืกหาแหลงวชิา
คบหาทานผูรู ผูทรงคุณความดี มีภูมิธรรมภูมิปญญานานับ
ถือ

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงดูคําสอน คือ เอาใจใสสดับ
ตรับฟงคําบรรยาย คําแนะนําสั่งสอน แสวงหาความรู ท้ังจาก
                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๔ หนา ๑๑๕
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ตัวบุคคลโดยตรง และจากหนังสือ หรือสื่อมวลชน ต้ังใจเลา
เรียน คนควา หมั่นปรึกษาสอบถาม ใหเขาถึงความรูท่ีจริงแท

๓. โยนิโสมนสิการ คิดใหแยบคาย คือ รู เห็น ไดอาน
ไดฟงสิ่งใด ก็รูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง โดยแยกแยะให
เห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็นเหตุผลวานั่นคืออะไร เกิดขึ้น
ไดอยางไร ทําไมจึงเปนอยางนั้น จะเกิดผลอะไรตอไป มีขอ
ดี ขอเสีย คุณโทษอยางไร เปนตน

๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติใหถูกหลัก นําสิ่งที่ได
เลาเรียนรับฟงและตริตรองเห็นชัดแลว ไปใชหรือปฏิบัติ
หรือลงมือทํา ใหถูกตองตามหลักตามความมุงหมาย ใหหลัก
ยอยสอดคลองกับหลักใหญ ขอปฏิบัติยอยสอดคลองกับจุด
หมายใหญ ปฏิบัติธรรมอยางรูเปาหมาย เชน สันโดษเพื่อเกื้อ
หนุนการงาน ไมใชสันโดษกลายเปนเกียจคราน เปนตน

(องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๘/๓๓๒)

ง.  ศึกษาใหเปนพหูสูต คือ จะศึกษาเลาเรียนอะไร  ก็ทําตน
ใหเปนพหูสูตในดานนั้น ดวยการสรางความรูความเขาใจให
แจมแจงชัดเจนถึงขั้นครบ องคคุณของพหูสูต (ผูไดเรียนมาก
หรือผูคงแกเรียน) ๕ ประการ คือ

๑. พหุสฺสุตา ฟงมาก คือ เลาเรียน สดับฟง รูเห็น อาน
สั่งสมความรู ในดานนั้นไวใหมากมายกวางขวาง



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๙๙

๒. ธตา จําได คือ จับหลักหรือสาระได ทรงจําเรื่องราว
หรือเนื้อหาสาระไวไดแมนยํา

๓. วจสา ปริจิตา คลองปาก คือ ทองบน หรือใชพูดอยู
เสมอ จนแคลวคลองจัดเจน  ใครสอบถามก็พูดชี้แจงแถลง
ได

๔. มนสานุเปกฺขิตา เจนใจ คือ ใสใจนึกคิดจนเจนใจ นึก
ถึงครั้งใด ก็ปรากฏเนื้อความสวางชัดเจน มองเห็นโลงตลอด
ไปทั้งเรื่อง

๕. ทิฏยา สุปฏิวิทฺธา ขบไดดวยทฤษฎี คือ เขาใจความ
หมายและเหตุผลแจมแจงลึกซึ้ง รูท่ีไปที่มา เหตุผล และ
ความสัมพันธของเนื้อความและรายละเอียดตางๆ ท้ังภายใน
เรื่องนั้นเอง และที่เกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆ ในสายวิชาหรือ
ทฤษฎีนั้นปรุโปรงตลอดสาย

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๘๗/๑๒๙)

จ. เคารพผูจุดประทีปปญญา ในดานความสัมพันธกับครู
อาจารย พึงแสดงคารวะนับถือ  ตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศ ๖
ขอวาดวย ทิศเบื้องขวา* ดังนี้

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔



ธรรมนูญชีวิต๑๐๐

๑. ลุกตอนรับ แสดงความเคารพ
๒. เขาไปหา เพ่ือบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะ

นํา เปนตน
๓. ฟงดวยดี ฟงเปน รูจักฟงใหเกิดปญญา
๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ
๕. เรยีนศลิปวทิยาโดยเคารพ เอาจรงิเอาจงั ถอืเปนกจิสาํคญั

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๐/๒๐๓)

๒๐. คนใกลชิดศาสนา

(อุบาสก อุบาสิกา)

พุทธศาสนิกชน มีหลักปฏิบัติท่ีแสดงความสัมพันธ
ระหวางตนกับพระพุทธศาสนา ดังนี้
ก. เก้ือกูลพระ โดยปฏิบัติตอพระสงฆ เสมือนเปน ทิศเบื้อง
บน* ดังนี้

๑. จะทําสิ่งใด ก็ทําดวยเมตตา
๒. จะพูดสิ่งใด ก็พูดดวยเมตตา

                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๑

๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา
๔. ตอนรับดวยความเต็มใจ
๕. อุปถัมภดวยปจจัย ๔

(ที.ปา. ๑๑/๒๐๘/๒๐๖)

ข. กระทําบุญ คือ ทําความดีดวยวิธีการตางๆ ท่ีเรียกวา บุญ
กิริยาวัตถุ (เรื่องที่จัดวาเปนการทําบุญ) ๓ อยาง คือ

๑. ทานมัย ทําบุญดวยการใหปนทรัพยสิ่งของ
๒. สีลมัย ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดี

ปฏิบัติชอบ
๓. ภาวนามัย ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือ ฝกอบรม

จิตใจใหเจริญดวยสมาธิ และปญญา
และควรเจาะจงทําบุญบางอยางที่เปนสวนรายละเอียด

เพ่ิมขึ้นอีก ๗  ขอ รวมเปน ๑๐ อยาง คือ
๔. อปจายนมัย ทําบุญดวยการประพฤติสุภาพออนนอม
๕. ไวยาวัจมัย ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช ให

บริการ บําเพ็ญประโยชน
๖. ปตติทานมัย ทําบุญดวยการใหผูอื่นมีสวนรวมใน

การทําความดี
๗. ปตตานุโมทนามัย ทําบุญดวยการพลอยยินดีในการ

ทําความดีของผูอื่น



ธรรมนูญชีวิต๑๐๒

๘. ธัมมัสสวนมัย ทําบุญดวยการฟงธรรม ศึกษาหา
ความรูท่ีปราศจากโทษ

๙. ธัมมเทสนามัย ทําบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความ
รูท่ีเปนประโยชน

๑๐. ทิฏุชุกัมม ทําบุญดวยการทําความเห็นใหถูกตอง รู
จักมองสิ่งทั้งหลายตามเปนจริงใหเปนสัมมาทิฏฐิ

(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๓๓๐; ที.อ. ๓/๒๔๖)

ค. คุนพระศาสนา ถาจะปฏิบัติใหเครงครัดยิ่งขึ้น ถึงขั้นเปน
อุบาสก อุบาสิกา คือ ผูใกลชิดพระศาสนาอยางแทจริง ควร
ต้ังตนอยูในธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก เรียก
วา อุบาสกธรรม ๗ ประการ คือ

๑. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ
๒. ไมละเลยการฟงธรรม
๓. ศึกษาในอธิศีล คือ ฝกอบรมตนใหกาวหนาในการ

ปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป
๔. พรั่งพรอมดวยความเลื่อมใส ในพระภิกษุท้ัง

หลาย ท้ังที่เปน เถระ นวกะ และ ปูนกลาง*

                                                                                         
* ตามพระวินัย ภิกษุบวชใหม จนถึงยังไมครบ ๕ พรรษา เรียกวา นวกะ ภิกษุบวชครบ ๕
พรรษา แตยังไมเต็ม ๑๐ พรรษา เรียกวา มัชฌิมะ ภิกษุบวชครบ ๑๐ พรรษาแลวข้ึนไป
เรียกวา เถระ



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๓

๕. ฟงธรรมโดยมิใชจะตั้งใจคอยจองจับผิดหาชองที่
จะติเตียน

๖. ไมแสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนนี้ คือ ไม
แสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา

๗. กระทําความสนับสนุนในพระศาสนานี้เปนที่ตน คือ
เอาใจใสทํานุ บํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา∗∗

(องฺ.สตฺตก. ๒๓/๒๗/๒๖)

ง. เปนอุบาสกอุบาสิกาชั้นนํา อุบาสก อุบาสิกาที่ดี มีคุณ
สมบัติท่ีเรียกวา อุบาสกธรรม ๕ ประการ คือ

๑. มีศรัทธา เชื่อมีเหตุผล มั่นในคุณพระรัตนตรัย
๒. มีศีล อยางนอยดํารงตนไดในศีล ๕
๓. ไมถือมงคลตื่นขาว เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคล มุงหวัง

ผลจากการกระทํา มิใชจากโชคลาง หรือสิ่งที่ต่ืนกันไปวา
ขลังศักดิ์สิทธิ์

๔. ไมแสวงหาทักขิไณยนอกหลักคําสอนนี้
๕. เอาใจใสทํานุบํารุงและชวยกิจการพระพุทธศาสนา*

(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๑๗๕/๒๓๐)

                                                                                         
∗∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๕ หนา ๑๑๕
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๕ หนา ๑๑๕



ธรรมนูญชีวิต๑๐๔

จ. หมั่นสํารวจความกาวหนา กลาวคือ โดยสรุป ใหถือธรรม
ท่ีเรียกวา อารยวัฒิ ๕ ประการ เปนหลักวัดความเจริญใน
พระศาสนา

๑. ศรัทธา เชื่อถูกหลักพระศาสนา ไมงมงายไขวเขว
๒. ศีล ประพฤติและเลี้ยงชีพสุจริต เปนแบบอยางได
๓. สตุะ รูเขาใจหลกัพระศาสนาพอแกการปฏบัิติและ

แนะนําผูอื่น
๔. จาคะ เผือ่แผเสยีสละ พรอมทีจ่ะชวยเหลอืผูซึง่พึงชวย
๕. ปญญา รูเทาทันโลกและชีวิต ทําจิตใจใหเปนอิสระ

ได
(องฺ.ปฺจก. ๒๒/๖๓-๔/๙๑-๒)

๒๑. คนสืบศาสนา

(พระภิกษุ)

พระภิกษุสงฆ ซึ่งเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มี
หนาทีศึ่กษาปฏบัิติธรรม เผยแผคาํสอน สบืตอพระพทุธ
ศาสนา มีคุณธรรมและหลักความประพฤติท่ีตองปฏิบัติมาก
มาย แตในที่นี้จะแสดงไวเฉพาะหนาที่ท่ีสัมพันธกับคฤหัสถ
และขอเตือนใจในทางความประพฤติปฏิบัติ ดังตอไปนี้



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๕

ก. อนุเคราะหชาวบาน พระสงฆอนุเคราะหคฤหัสถตามหลัก
ปฏิบัติในฐานะที่ตนเปนเสมือน ทิศเบื้องบน* ดังนี้

๑. หามปรามสอนใหเวนจากความชั่ว
๒. แนะนําสั่งสอนใหต้ังอยูในความดี
๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
๔. ใหไดฟงไดรูสิ่งที่ยังไมเคยรูไมเคยฟง
๕. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
๖. บอกทางสวรรค สอนวธิดีาํเนนิชวิีตใหประสบความ

สขุความเจริญ
(ที.ปา. ๑๑/๒๐๔/๒๐๖)

ข. หมั่นพิจารณาตนเอง คือ พิจารณาเตือนใจตนเองอยูเสมอ
ตามหลัก ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ (ธรรมที่บรรพชิตควร
พิจารณาเนืองๆ) ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. เรามีเพศตางจากคฤหัสถ สลัดแลวซึ่งฐานะ ควรเปน
อยูงาย จะจูจ้ีถือตัวเอาแตใจตนไมได†

๒. ความเปนอยูของเราเนื่องดวยผูอื่น ตองอาศัยเขาเลี้ยง
ชีพ ควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย และบริโภคปจจัย ๔ โดย
พิจารณา ไมบริโภคดวยตัณหา∗∗
                                                                                         
* ดู บันทึกทายเลม ขอ ๘ หนา ๑๑๓–๑๑๔
† ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๑๑๕



ธรรมนูญชีวิต๑๐๖

๓. เรามีอากัปกิริยาที่พึงทําตางจากคฤหัสถ อาการกิริยา
ใดๆ ของสมณะ เราตองทําอาการกิริยานั้นๆ และยังจะตอง
ปรับปรุงตนใหดีย่ิงขึ้นไปกวานี้∗∗∗

๔. ตัวเราเองยังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไมไดอยูหรือไม
๕. เพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย ผูเปนวิญชูน พิจารณา

แลว ยังติเตียนเราโดยศีลไมไดอยูหรือไม
๖. เราจักตองถึงความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ

ไปทั้งสิ้น
๗. เรามีกรรมเปนของตน เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็

ตาม จักตองเปนทายาทของกรรมนั้น
๘. วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู
๙. เรายินดีในที่สงัดอยูหรือไม
๑๐.คุณวิเศษยิ่งกวามนุษยสามัญที่เราบรรลุแลวมีอยูหรือ

ไม ท่ีจะใหเราเปนผูไมเกอเขิน เมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถาม ใน
กาลภายหลัง

(องฺ.ทสก. ๒๔/๔๘/๙๑)

                                                                                                           
∗∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๑๑๕
∗∗∗ ดู บันทึกทายเลม ขอ ๑๖ หนา ๑๑๕



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๗

๒๒. คนถึงธรรม

(ผูหมดกิเลส)

หยาดน้ําไมติดใบบัว วารีไมติดปทุม ฉันใด มุนียอมไม
ติดในรูปที่เห็น ในเสียงที่ไดยิน และในอารมณท่ีไดรับรู ฉัน
นั้น

(ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๓/๔๙๓)

ผูถึงธรรม ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงแลว ไมพร่ําเพอถึง
สิ่งที่ยังไมมาถึง ดํารงอยูดวยสิ่งที่เปนปจจุบัน ฉะนั้นผิว
พรรณจึงผองใส

สวนชนทั้งหลายผูยังออนปญญา เฝาแตฝนเพอถึงสิ่งที่
ยังไมมาถึง และหวนละหอยถึงความหลังอันลวงแลว จึงซูบ
ซีดหมนหมอง เสมือนตนออสด ท่ีเขาถอนทึ้งขึ้นทิ้งไวท่ีใน
กลางแดด

(สํ.ส. ๑๕/๒๒/๗)

ผูใดไมมีกิเลสเปนเหตุคอยกังวลวา นี้ของเรา นี้ของคน
อื่น ผูนั้นไมตองเผชิญกับเจาตัว “ของขา” จึงไมเศราโศกวา
ของเราไมมี, เขาไมกระวนกระวาย ไมติดของ ไมหว่ันไหว



ธรรมนูญชีวิต๑๐๘

เปนผูสม่ําเสมอในที่ท้ังปวง เมื่อเขาไมหว่ันไหว มีความรูแจง
ชัด จึงปราศจากความรูสึกปรุงแตงใดๆ เขาเลิกรําพึงรําพัน
หมดแลว จึงมองเห็นแตความปลอดโปรงในที่ทุกสถาน

(ขุ.สุ. ๒๕/๔๒๒/๕๑๙)

ผูถึงธรรมดับกิเลสเสียได อยูสบายทุกเวลา ผูใดไมติด
อยูในกามทั้งหลาย เขาจะเย็นสบาย ไมมีท่ีใหกิเลสตั้งตัวได

ตัดความติดของเสียใหหมด กําจัดความกระวน
กระวายในหทัยเสียใหได พักจิตไดแลว จึงถึงความสงบใจ
อยูสบาย

(องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๔/๑๗๕)

ถาม: นี่แนะพระ ทานไมมีทุกขบางหรือ ทานไมมี
ความสนุกบางหรือ ทานนั่งอยูคนเดียวไมเบื่อหนายบาง
หรือ?

ตอบ: นี่แนะทานผูย่ิงใหญ ขาพเจาไมมีความทุกข
หรอก ความสนุกขาพเจาก็ไมมี ถึงขาพเจาจะนั่งอยูคนเดียว ก็
หามีความเบื่อหนายไม

ถาม: นี่แนะพระ ทําอยางไรทานจึงไมมีทุกข ทําอยาง
ไรทานจึงไมมีความสนุก ทําอยางไรทานนั่งคนเดียว จึงไม
หงอยเหงาเบื่อหนาย



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๙

ตอบ: คนมีความทุกขนั่นแหละ จึงมีความสนุก คนมี
ความสนุกนั่นแหละ จึงมีความทุกข พระไมมีท้ังสนุก ไมมี
ท้ังทุกข เรื่องเปนอยางนี้ จงเขาใจเถิดนะทาน

(สํ.ส. ๑๕/๒๖๘/๗๖)

ความงุนงานหงุดหงิด ยอมไมมีในใจของพระอริยะผู
ผานพนไปแลวจากการ (คิดกังวล) ท่ีจะไดเปน จะไมไดเปน
อยางนั้นอยางนี้ ทานปราศจากภัย มีแตสุข ไมมีโศก แมแต
เทวดาก็มองใจทานไมถึง

(ขุ.อุ. ๒๕/๖๕/๑๐๑)

ผูถึงธรรมไมมีกิจ เพราะผูถึงธรรมทํากิจเสร็จแลว คน
วายน้ํายังหาที่หย่ังไมได ตราบใด ก็ตองเอาตัวกระเสือก
กระสนไปจนเต็มที่ ตราบนั้น แตพอหาที่หย่ังพบ ขึ้นยืนบน
บกไดแลว ก็ไมตองพยายาม เพราะเขาขามถึงฝงเสร็จแลว

(สํ.ส. ๑๕/๒๓๑/๖๕)

ยังเปนอยูก็ไมเดือดรอน เวลาจะตายก็ไมเศราโศก ถาเปน
ปราชญ มองเห็นที่หมายแลวไซร ถึงอยูทามกลางโลกที่โศก
ก็หาโศกไม

(ขุ.อุ. ๒๕/๑๐๘/๑๔๒)



ธรรมนูญชีวิต๑๑๐

จะไปไหน ก็ไมหวาด จะนอนไหน ก็ไมหว่ัน ท้ังคืนวัน
ไมมีเดือดรอนใจ อะไรที่จะสูญเสียก็ไมเห็นที่ไหนในโลก
ดังนั้น จนหลับไป ก็มีแตใจหวังดีท่ีคิดปรานีชวยปวงสัตว

(สํ.ส. ๑๕/๔๕๔/๑๖๒)

คาเม  วา  ยทิ  วารเฺ นินฺเน  วา  ยทิ  วา  ถเล
ยตฺถ  อรหนฺโต  วิหรนฺติ ตํ  ภูมิรามเณยฺยกํ

ไมวาบาน  ไมวาปา ไมวาที่ลุม หรือท่ีดอน
ทานผูไกลกิเลสอยูท่ีไหน ที่นั้นไซรคือสถานอันรื่นรมย

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๘)



บันทึกทายเลม

ท่ีมาทายหมวดธรรมแตละหมวดในหนังสือนี้ ได
แสดงไวหมวดละที่มาเดียว พอเปนหลักฐานเทานั้น สวน
ความหมายและคําอธิบาย ไดขยายบาง ยอบาง ตามสมควร
และไดตรวจสอบกับที่มาแหงอื่นๆ ดวย ท้ังในพระไตรปฎก
และอรรถกถา แตไมอาจแสดงที่มาไวใหครบถวน เพราะจะ
ทําใหหนังสือนี้มีลักษณะเปนตํารามากเกินไป อยางไรก็ดี มี
ขอความบางตอนที่ควรสังเกต ขอชี้แจงไวเปนพิเศษดังนี้:-

๑. ในสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ธัมมัญตุา ยังมีความ
หมายอีกแงหนึ่งวา เมื่อเห็นหรือไดยินไดฟงอะไร ก็
จับหลักจับสาระมองเห็นเนื้อแทของสิ่งหรือเรื่องราว
นั้นได อัตถัญตุา มีความหมายวา เมื่อเห็นหรือได
ยินไดฟงอะไรก็เขาใจความหมาย ความมุงหมาย
วัตถุประสงค แนวทางที่จะขยายความของสิ่งนั้น
เรื่องนั้นได ธรรม ๒ ขอนี้ เปนแกนของสัปปุริส
ธรรมทั้งหมด

๒. ในอธิปไตยสูตร (องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๙/๑๘๖) พระพุทธ
เจาทรงแสดงความหมายของ อธิปไตย ๓ เฉพาะใน
แงการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ แตความหมายเชน



ธรรมนูญชีวิต๑๑๒

นั้นอาจถือไดวา เปนคําอธิบายเฉพาะกรณี หรือเปน
ตัวอยาง ดังจะเห็นวา ธรรมาธิปไตย เปนธรรมขอ
หนึ่งของ พระเจาจักรพรรดิ (ดูบทที่ ๗) เปนคุณ
สมบัติของนักปกครอง เชนเดียวกับที่เปนคุณสมบัติ
ของพระพุทธเจา (องฺ.ติก. ๒๐/๔๕๓/๑๓๙; องฺ.ปจฺก.
๒๒/๑๓๓/๑๖๙) ในวิสุทฺธิมคฺค (๑/๑๒, ๑๖) ทาน
จําแนกศีลเปน ๓ ประเภท ตามอธิปไตย ๓ นี้ นอก
จากนั้น พระอรรถกถาจารยมักใช อัตตาธิปไตย และ
โลกาธิปไตย เปนคําอธิบายความหมายของหิริ และ
โอตตัปปะ (ที.อ. ๓/๒๑๕; ม.อ. ๒/๔๒๒; อิติ.อ.
๒๐๕; ชา.อ. ๑/๑๙๘) สวนในหนังสือนี้ ไดนํามายัก
เยื้องอธิบายในแงของการปกครองทั้ง ๓ ขอ เพราะ
เขากับเรื่องนี้ไดดี และใหมองเห็นประโยชนอีกดาน
หนึ่ง

๓. จักรวรรดิวัตร ในพระบาลีมีเพียง ๔ หัวขอใหญ แต
ในหนังสือนี้จัดเปน ๕ (แยกขอ ๑ เปน ๒ ขอ) เพ่ือ
ใหดูงายขึ้น สวนที่เรียกกันวา จักรวรรดิวัตร ๑๒ ดัง
รูจักกันมากนั้น ทานนํามาจากอรรถกถา (ที.อ.
๓/๔๖)

๔. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม นี้ ปรุงรูปศัพทตาม
บาลี สวนที่ทานใหชาวบานจํางายๆ พูดกันมาติดปาก



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๓

วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คําวา ประโยชน เปนคํา
สรอยเติมไวใหคลองปากเทานั้น เพราะตรงกับ
อัตถะ ท่ีมีอยูแลวนั่นเอง

๕. ในสุขของคฤหัสถ ๔ สุขขอสุดทายที่แปลกันมาวา
“สุขเกิดจากประกอบการงานที่ปราศจากโทษ” ชวน
ใหเขาใจจํากัดเฉพาะการงานอาชีพเทานั้น แตตาม
พระบาลีทานหมายถึงกรรมดีทางไตรทวาร ในที่นี้จึง
ยักเยื้องคําแปลเสียใหมเพ่ือใหเขาใจตรงตามพระ
บาลี (สุขเกิดจากการงานอาชีพสุจริต รวมอยูในสุข
ขอท่ี ๑ แลว)

๖. เมื่อวาเต็มความหมาย ฆราวาสธรรม ใชสําหรับการ
ครองชีวิตโดยทั่วไปของชาวบาน และตามบาลีเดิม
เรียกวา ฆรเมสิธรรม (ธรรมของผูแสวงเรือน) อนึ่ง
ในที่นี้ ทมะ ทานหมายเอาปญญา ขันติ ทานหมายเอา
ความเพียร (มาใน ขุ.สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๑ ดวย; สํ.อ.
๑/๓๙๑; สุตฺต.อ. ๑/๓๒๓)

๗. ในบาลีเดิม เรียกวา อัตถทวาร (ประตูแหงประโยชน)
อรรถกถาอธิบาย อัตถ วาไดแก “วุฒิ” สวน ทวาร มี
คําไขความวา “ปมุข” หรือ “มุข” จึงเรียกวา วุฒิมุข ก็
ได สําหรับ “วุฒิ” นั้น คนไทยคุนกับคําวา วัฒน ซึ่ง



ธรรมนูญชีวิต๑๑๔

เปนไวพจน ในที่นี้จึงใชคําวา วัฒนมุข (ปากชองแหง
ความเจริญ)

๘. บุคคลทัง้หลายในสงัคมทีแ่วดลอมตวัเราอยู ซึง่เราควร
จะเกีย่วของสมัพันธใหถกูตอง ดวยวิธปีฏบัิติท่ีแตก
ตางกันไปตามสถานะแหงความสัมพันธกับตัวเรา 
พระพทุธเจาตรสัเรยีกดวยคาํเปรยีบเทยีบวา ทิศ ๖
เพราะเปนดุจดานตางๆ ของเทศะที่อยูรอบตัวเรา
กลาวคือ
๑. ทิศเบ้ืองหนา คือ ผูมากอน ไดแก บิดามารดา
๒. ทิศเบ้ืองขวา คือ ผูท่ีควรเคารพ ไดแก ครูอาจารย
๓. ทิศเบื้องหลัง คือ ผูตามมา ไดแก บุตร ภรรยาหรือคูครอง
๔. ทิศเบื้องซาย คือ ผูเคียงขาง ไดแก มิตรสหาย
๕. ทิศเบ้ืองลาง คือ ผูเปนฐานกาํลงั ไดแก คนรบัใชและคนงาน
๖. ทิศเบื้องบน คือ ผูมีคุณความดีสูง ไดแก พระสงฆ

๙. หรชน เปนศัพทตัดทอน บาลีเดิมเปน อฺทตฺถุหร
๑๐. อนุกมฺป บาลีเดิมเปน อนุกมฺปก
๑๑. ในองคคุณของกัลยาณมิตร ๗ ขอ ๕ วจนกฺขโม คํา

บาลีทานมุงความหมายวา อดทนตอคําพูดของผูอื่น
คือ รับฟงคําตําหนิ วิพากษวิจารณได และพรอมที่จะ
แกไขปรับปรุงตน (ดูความหมาย ใน องฺ.อ. ๓/๒๐๐
และตัวอยางใน สํ.อ. ๑/๑๔๕)



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๕

๑๒.คําบาลี ๕ ขอนี้ เปนรูปที่ปรุงใหม ตามบาลีแทเปน ๑
อนุปุพฺพิกถํ ๒. ปริยายทสฺสาวี ๓. อนุทยตํ ปฏิจฺจ ๔.
น อามิสนฺตโร ๕. อตฺตานจฺ ปรจฺ  อนุปหจฺจ

๑๓. หนาที่ครูตอศิษย ขอท่ี ๕ สรางเครื่องคุมภัยในสาร
ทิศ อธิบายตามอรรถกถาวา สอนใหเขาเอาวิชาความ
รูไปใชประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและคุมครองตนได 
ตลอดจนเมื่อศิษยไปทํามาหากินที่อื่นแลว อาจารยก็
แนะนําแกผูอื่นใหเกิดความเชื่อถือ ไปหาศิษยนั้น   
(ที.อ. ๓/๑๘๓)

๑๔. วุฒิธรรม หรือ วุฒิ ๔ นั้น ตามพระบาลีเรียกวา
ปญาวุฑฺฒิธมฺม คือธรรมเครื่องเจริญแหงปญญา
มิใชความเจริญทั่วๆ ไป ดังนั้น จึงนํามาจัดเขาใน
หมวดการเรียนการศึกษา

๑๕. แปลรักษาศัพทวา กระทําบุพการในศาสนานี้ ดังนั้น
จะแปลวา “ออกนําในการอุปถัมภและชวยกิจการ
พระพุทธศาสนา” ก็ได

๑๖. คําอธิบายถือตาม องฺ.อ. ๓/๓๙๕ แปลกจากที่เรียน
กันมาบาง



แถลงความเปนมา

หนังสือน้ีมีกําเนิดจากความคิดที่จะอนุโมทนาตอศรัทธา 
และคุณงามความดี อันเปนบุญจริยา ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ในสหรฐัอเมรกิา ซึง่ไดไปชวยอุปถมัภสนับสนุนการปฏบิติัศาสนกจิ
ของผูเขียน ระหวางพํานักอยู ณ ประเทศนั้นใน พ.ศ. ๒๕๑๙

เร่ืองมีวา เม่ือตน พ.ศ. ๒๕๑๙ ผูเขียนไดรับอาราธนาไป
เปนวิทยากร ในวิชาฝายพระพุทธศาสนา ณ สวอรทมอรวิทยาลัย
ในรัฐเพนนซิลเวเนีย โดยมีคุณบุญเลิศ โพธินี รวมเดินทางไปชวย
ทาํหนาทีเ่ปนไวยาวจักร ระหวางพํานักอยู ณ ทีน้ั่น พุทธศาสนกิชน
ชาวไทยในถิ่นใกลเคียง คือตําบลที่ติดตอกับสวอรทมอรบาง ใน
เมืองฟลาเดลเฟยบาง ตลอดถึงบางเมือง ในรัฐนิวเจอรซี ไดไป
เย่ียมเยียนและอุปถัมภอํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะดาน
พาหนะ นอกจากนัน้ ยังไดบริจาคปจจยัทาํบญุในโอกาสตางๆ ดวย
ผูเขียนไดเกิดความรูสึกในเวลานั้นวา การที่ทานผูมีจิตศรัทธา
ทั้งหลาย ไปถวายความอุปถัมภดวยภัตตาหาร และการอํานวย
ความสะดวกตางๆ ก็นับเปนความเกื้อกูลอยางยิ่งอยูแลว สําหรับ
ปจจยัทีบ่ริจาคถวายนัน้ต้ังใจวาจะสงผลานสิงสกลบัคืนใหแกผูบริจาค
ดวยวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะเกิดดอกออกผลเปนบุญกุศลเพ่ิม



พระพรมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑๗

พูนคุณความดีย่ิงๆ ขึ้นไป โดยที่ทั้งผูบริจาคและผูรับบริจาคไดมี
สวนบําเพ็ญจาคธรรมรวมกัน

อาศยัความต้ังใจนี ้ ประกอบกบัความคดิพ้ืนเดิมทีว่า นาจะมี
หนังสือแสดงหลักธรรมพื้นๆ งายๆ ที่เหมาะแกคฤหัสถทั่วไปสัก
เลมหนึง่ สาํหรบัมอบใหเปนประโยชนดานความรูทางธรรม แกทาน
ผูศรัทธาซึ่งอยูหางไกล พรอมทั้งจะไดเผยแพรใหเปนประโยชนแก
พุทธศาสนิกชนอื่นๆ กวางขวางออกไปดวย อาศัยขอปรารภนี้ ผู
เขียนจึงไดใชเวลาชวงทายของการพํานักที่สวอรทมอร หลังจาก
ทําหนาที่วิทยากรใหแกวิทยาลัยน้ันเสร็จสิ้นแลว รวบรวมเรียบ
เรียงหนังสือ คูมือดําเนินชีวิต ขึ้น งานเรียบเรียง แมจะไดใช
หนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสตร ที่ผูเขียนจัดทําไวกอนแลวเปน
ฐาน ก็ยังกินเวลาในการปรุงแตง ขัดเกลาคําอธิบาย และตรวจ
สอบความหมายตามคัมภีร อีกมิใชนอย เม่ือเขียนเสร็จยังไมทันได
พิมพ ก็เดินทางออกจากสวอรทมอรเสียกอน ตอมาระหวางพักอยู
ที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรค ตามคําอาราธนาของวัดน้ัน จึง
ไดมีโอกาสจัดพิมพขึ้น ในรูปตัวพิมพดีด โรเนียวเย็บเลม โดยได
รับความชวยเหลือจากพระสงฆวัดวชิรธรรมปทีป และไดใชทุน
ซึ่งผูศรัทธาไดบริจาคถวายที่สวอรทมอร สมตามความตั้งใจ นอก
จากนั้น ทางวัดวชิรธรรมปทีปเองก็ไดพิมพเผยแพรเพ่ิมเติมอีก
สวนหนึ่งดวย ตอมาทางเมืองไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และเจาภาพอ่ืน บางราย ไดขออนุญาตบาง ถือวิสาสะบาง นําไป
พิมพแจกในโอกาสตางๆ นับวาหนังสือไดแพรหลายมากขึ้น



ธรรมนูญชีวิต๑๑๘

ทางดานผูเขียนเอง เม่ือกลับเมืองไทยแลว ก็ไดปรับปรุง คู
มือดําเนินชีวิต จัดพิมพเปนธรรมทานใหมอีก ในเดือนมกราคม
๒๕๒๒ นับเปนการพิมพคร้ังที่ ๔ มีที่แกไขปรับปรุงจากเดิมเปน
อันมาก และไดเปลีย่นช่ือใหมวา ธรรมนญูชีวติ หลงัจากนัน้ มีผูขอ
พิมพเผยแพรอีก ๒๓ คร้ัง เฉพาะในการพมิพคร้ังใหมน้ี ไดแกไข
ปรับปรุงอยางมากตลอดเลม โดยมุงใหอานงายและจํางายย่ิงขึ้น*

ขออนุโมทนา และอํานวยพรแกพุทธศาสนิกชน ยานใกล
เคียงสวอรทมอร ในฐานะที่ทานเหลาน้ันเปนเจาของศรัทธาและ
บุญจริยา ที่เปนแรงดลใจใหหนังสือเลมนอยน้ีเกิดมีขึ้น และขอ
อนุโมทนาอาจารยสิริ เพ็ชรไชย ที่ไดชวยอนุเคราะหรับภาระเปน
ไวยาวัจกรเพื่อการนี้โดยตลอด ขอทุกทานจงเปนผูมีสวนในความ
ดีงาม และกุศลผลานิสงส ซึ่งจะพึงบังเกิดมีจากธรรมวิทยาทานนี้
ทั่วกัน

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต)
        ๑๙ เมษายน ๒๕๒๓

____________________________________________________

* กรมการศาสนาขอพิมพใหมในช่ือวา พุทธจริยธรรม



(๒๒)

แถลงความเปนมา

หนังสือน้ีมีกําเนิดจากความคิดที่จะอนุโมทนาตอศรัทธา 
และคุณงามความดี  อันเปนบุญจริยา ของพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดไปชวยอุปถัมภสนับสนุนการปฏิบัติศา
สนกิจของผูเขียน ระหวางพํานักอยู ณ ประเทศนั้นใน พ.ศ.
๒๕๑๙

เร่ืองมีวา เม่ือตน พ.ศ. ๒๕๑๙ ผูเขียนไดรับอาราธนาไป
เปนวิทยากร  ในวิชาฝายพระพุทธศาสนา ณ สวอรทมอร
วิทยาลัย ในรัฐเพนนซิลเวเนีย โดยมีคุณบุญเลิศ โพธินี รวมเดิน
ทางไปชวยทําหนาที่เปนไวยาวัจกร ระหวางพํานักอยู ณ ที่น้ัน
พุทธศาสนิกชนชาวไทยในถิ่นใกลเคียง คือตําบลที่ติดตอกับสวอร
ทมอรบาง ในเมืองฟลาเดลเฟยบาง ตลอดถึงบางเมือง ในรัฐนิว
เจอรซี ไดไปเยี่ยมเยียนและอุปถัมภอํานวยความสะดวกตางๆ
โดยเฉพาะดานพาหนะ นอกจากนั้น ยังไดบริจาคปจจัยทําบุญใน
โอกาสตางๆ ดวย ผูเขียนไดเกิดความรูสึกในเวลานั้นวา การที่
ทานผูมีจิตศรัทธา  ทั้งหลาย ไปถวายความอุปถัมภดวยภัตตาหาร
และการอํานวยความสะดวกตางๆ ก็นับเปนความเกื้อกูลอยางยิ่ง
อยูแลว สําหรับปจจัยที่บริจาคถวายนั้นต้ังใจวาจะสงผลานิสงส
กลับคืนใหแกผูบริจาคดวยวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะเกิดดอกออก



(๒๓)

ผลเปนบุญกุศลเพ่ิมพูนคุณความดีย่ิงๆ ขึ้นไป โดยที่ทั้งผูบริจาค
และผูรับบริจาคไดมีสวนบําเพ็ญจาคธรรมรวมกัน

อาศัยความต้ังใจนี้ ประกอบกับความคิดพ้ืนเดิมที่วา นาจะ
มีหนังสือแสดงหลักธรรมพื้นๆ งายๆ ที่เหมาะแกคฤหัสถทั่วไปสัก
เลมหนึ่ง สําหรับมอบใหเปนประโยชนดานความรูทางธรรม แก
ทานผูศรัทธาซึ่งอยูหางไกล พรอมทั้งจะไดเผยแพรใหเปน
ประโยชนแกพุทธศาสนิกชนอื่นๆ กวางขวางออกไปดวย อาศัยขอ
ปรารภนี้ ผูเขียนจึงไดใชเวลาชวงทายของการพํานักที่สวอรทมอร
หลังจากทําหนาที่วิทยากรใหแกวิทยาลัยน้ันเสร็จสิ้นแลว   รวบ
รวมเรียบเรียงหนังสือ คูมือดําเนินชีวิต ขึ้น งานเรียบเรียง แมจะ
ไดใชหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร ที่ผูเขียนจัดทําไวกอนแลว
เปนฐาน ก็ยังกินเวลาในการปรุงแตง ขัดเกลาคําอธิบาย และ
ตรวจสอบความหมายตามคัมภีร อีกมิใชนอย เม่ือเขียนเสร็จยังไม
ทันไดพิมพ ก็เดินทางออกจากสวอรทมอรเสียกอน ตอมาระหวาง
พักอยูที่วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอรค ตามคําอาราธนาของวัด
น้ัน จึงไดมีโอกาสจัดพิมพขึ้น ในรูปตัวพิมพดีด โรเนียวเย็บเลม
โดยไดรับความชวยเหลือจากพระสงฆวัดวชิรธรรมปทีป และไดใช
ทุน ซึ่งผูศรัทธาไดบริจาคถวายที่สวอรทมอร สมตามความตั้งใจ
นอกจากนั้น ทางวัดวชิรธรรมปทีปเองก็ไดพิมพเผยแพรเพ่ิมเติม
อีกสวนหนึ่งดวย ตอมาทางเมืองไทย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และเจาภาพอ่ืน บางราย ไดขออนุญาตบาง ถือวิสาสะ
บาง นําไปพิมพแจกในโอกาสตางๆ นับวาหนังสือไดแพรหลาย
มากขึ้น



(๒๔)

ทางดานผูเขียนเอง เม่ือกลับเมืองไทยแลว ก็ไดปรับปรุง คู
มือดําเนินชีวิต จัดพิมพเปนธรรมทานใหมอีก ในเดือนมกราคม
๒๕๒๒ นับเปนการพิมพคร้ังที่ ๔ มีที่แกไขปรับปรุงจากเดิมเปน
อันมาก และไดเปลี่ยนช่ือใหมวา ธรรมนูญชีวิต หลังจากนั้น มีผู
ขอพิมพเผยแพรอีก ๒๓ คร้ัง เฉพาะในการพิมพคร้ังใหมน้ี ไดแก
ไขปรับปรุงอยางมากตลอดเลม โดยมุงใหอานงายและจํางายย่ิง
ขึ้น*

ขออนุโมทนา และอํานวยพรแกพุทธศาสนิกชน ยานใกล
เคียงสวอรทมอร ในฐานะที่ทานเหลาน้ันเปนเจาของศรัทธาและ
บุญจริยา ที่เปนแรงดลใจใหหนังสือเลมนอยน้ีเกิดมีขึ้น และขอ
อนุโมทนาอาจารยสิริ เพ็ชรไชย ที่ไดชวยอนุเคราะหรับภาระเปน
ไวยาวัจกรเพื่อการนี้โดยตลอด ขอทุกทานจงเปนผูมีสวนในความ
ดีงาม และกุศลผลานิสงส ซึ่งจะพึงบังเกิดมีจากธรรมวิทยาทานนี้
ทั่วกัน

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต)
        ๑๙ เมษายน ๒๕๒๓

____________________________________________________

* กรมการศาสนาขอพิมพใหมในช่ือวา พุทธจริยธรรม
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